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Lei afastou
“dinossauros”
por quatro anos,
mas eles estão
de regresso

Fórmula 1
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repete vitória
no Algarve
e reforça
liderança
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Face aos prejuízos, casinos negoceiam
com Governo “resgate” do sector
De acordo com o grupo Estoril-Sol, já foi alcançado “um acordo na generalidade”. Resultado Änal para breve
A Associação Portuguesa de Casinos
quer a ajuda do Governo para encontrar “soluções que permitam resga-

tar as empresas concessionárias de
jogo e repor a solvabilidade do sector” na sequência de “prejuízos de

exploração sem precedentes” provocados pela covid-19. Concessionários viram as receitas cair 50% no

ano passado, para 159,7 milhões de
euros, enquanto o jogo online subiu
57%, para 336,3 milhões. O MinistéPAULO PIMENTA

rio da Economia e o Turismo de Portugal não responderam às perguntas
do PÚBLICO Economia, 25
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Awoa Salimo escapou
aos insurgentes
com um filho ao colo
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Pandemia pôs na ordem do dia condições em que vivem trabalhadores
rurais. Presidente da câmara fez
várias denúncias, mas não foi o único
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“Não é correcto
dizer que
Boticas está
contra a mina”

Joana Emídio Marques descreveu
jantar de trabalho em 2012. Manuel
Alberto Valente nega e promete agir
judicialmente Cultura, 31

Sistema tarifário dos resíduos vai ser
desligado do da água, para pôr em
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concurso do lítio. Portugal, diz, pode
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Destaque Tribunais em 2020

Baldes a aparar
a chuva, amianto
e utentes
levados ao colo
Falta de salas de audiências, impressoras obsoletas
e apagões eléctricos são responsáveis por muitos dos atrasos
da justiça portuguesa. Relatório de 2018 já alertava
para um desinvestimento de décadas no parque judiciário
Ana Henriques

D

izer que os tribunais de Alijó
e Montalegre, no distrito de
Vila Real, andam com os
utentes ao colo não é mera
força de expressão. Faça frio
ou calor nos edifícios que
albergam a justiça — onde as temperaturas vão dos oito graus negativos
aos 45 positivos, perante a indiferença dos velhos sistemas de ar condicionado —, quando aqui chegam pessoas
com diÆculdades de locomoção, a
solução é sempre a mesma. “Recorrese ao serviço dos bombeiros ou, na
maioria das vezes, aos funcionários
do tribunal, que carregam a pessoa
ao longo das escadas.” À falta de elevador, improvisa-se.
A impressiva descrição consta dos
mais recentes relatórios das comarcas
judiciais, relativos a 2020, que dão
conta das maleitas do parque judiciário português. Maleitas que, combinadas com o estado obsoleto de muitos computadores e impressoras e
com uma falta de funcionários crónica contribuem para emperrar ainda
mais uma justiça já se si lenta. Quase
todos os intervenientes da justiça têm
noção disso. Como escreve o presidente da comarca de Beja, onde a
água da chuva inutilizou vários gabinetes do Palácio da Justiça de Ferreira
do Alentejo, a resolução das carências
de recursos humanos e de instalações

são essenciais para fazer baixar a pendência processual.
Do lado do Ministério da Justiça, o
silêncio, embora a tutela tenha divulgado um plano estratégico para a
requaliÆcação e modernização entre
2018 e 2028, que previa um investimento de 274 milhões de euros em
obras neste período. Se dividirmos o
montante previsto para as empreitadas pelos dez anos em causa e pelas
quase três centenas de edifícios espalhados pelo continente e ilhas, dá 93
mil euros anuais por imóvel — uma
média enganadora, uma vez que deste bolo terão de sair também verbas
para construir de raiz dezena e meia
de novos edifícios.
Numa entrevista que deu ao PÚBLICO recentemente, a ministra criticou
aquilo que designava como “mantra
da falta de meios” logísticos no sector.
Já no plano estratégico de reabilitação
do parque judiciário reconhece-se
que a idade da maioria dos edifícios,
aliada ao forte desinvestimento na
sua manutenção, conduziram a uma
situação de grandes carências. Situação que, a acreditar nos relatórios de
alguns presidentes de comarca, se
poderá ter agravado em 2020, por via
da quase redução de empreitadas e
fornecimentos de equipamentos destinados a assegurar o funcionamento
básico dos serviços.
“O ano foi parco no reforço ou
substituição de equipamentos”,

lamenta o relatório da comarca da
Madeira, que continua à espera dos
48 telefones pedidos há mais de três
anos. Onde se pode ler mais queixas:
“Ainda não foi este ano que a
Direcção-Geral da Administração da
Justiça substituiu o parque de computadores, número signiÆcativo dos
quais está já obsoleto.”
Num ministério cujo discurso oÆ#
cial aposta nas novas tecnologias, o
contraste com os relatos de quem está
no terreno é gritante. As críticas à
falta de largura de banda para trabalhar online são mais ou menos generalizadas, e não é preciso rumar ao
interior do país para encontrar anomalias que parecem saídas de um
Ælme de época. “O sistema eléctrico
revela-se inadequado aos tempos
actuais. No Inverno, são frequentes
os apagões por excesso de aparelhos
ligados, o que determina, não raras
vezes, a perda do trabalho” feito nos
computadores, revela o relatório de
Lisboa na parte que diz respeito às
disfuncionalidades do Palácio da Justiça — onde chega a haver utentes que
se sentem mal no Verão por não resistirem às altas temperaturas que se
fazem sentir nas salas de audiências.
Impressoras e digitalizadores são
bens escassos. A esse respeito, o relatório da comarca de Leiria deixa uma
denúncia: “Todos os anos se despende dinheiro a reparar impressoras em
valores superiores ao custo de equi-

É urgente melhorar o parque
judiciário, pedem
os responsáveis das comarcas

Ainda não foi
este ano que
a Direcção-Geral
da Administração
da Justiça substituiu
o parque de
computadores,
número significativo
dos quais
está já obsoleto
Relatório da comarca
da Madeira relativo a 2020

pamentos novos, para passado uns
meses se ter de voltar a reparar as
mesmas impressoras.” Quem diz
impressoras diz elevadores. Volte-se
ao Palácio da Justiça da capital: “Os
que servem o público, e que foram
substituídos há poucos anos, sofrem
avarias constantes” e demoraram a
ser reparados. Uma situação considerada “particularmente temerária” em
cenário de pandemia.
O esbanjamento inútil não Æca por
aqui. Embora a maioria dos tribunais
do país pertença ao Estado, em Coimbra, gasta-se 466 mil euros anuais em
rendas para alugar edifícios disfuncionais — incluindo apartamentos — a
que faltam “condições mínimas para
o Æm a que se destinam”. O relatório
desta comarca põe os pontos nos is:
“É absolutamente urgente alterar e
melhorar o parque judiciário.”

Material de protecção
Enquanto se espera a construção de
um novo Palácio da Justiça num futuro mais ou menos longínquo, a reabilitação do actual na sede da comarca continua a marcar passo: “Nada
foi feito, por absoluta inacção do
órgão competente do Ministério da
Justiça.”
Faltam salas de audiências um
pouco por todo o país, o que obriga
a adiar julgamentos. O trabalho em
ambientes de risco não é inédito. Em
Arganil, suspeita-se de que a cober-

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Público • Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 • 3

RUI GAUDÊNCIO

Recursos humanos nos tribunais
Tribunais/edifícios por comarca

Ao serviço nos tribunais
judiciais de 1.ª instância

V. CASTELO

12

12

13

16

BRAGA

Faltam funcionários

MAGISTRADOS
Judiciais
1268

1354

1329

863

902

870

VILA REAL BRAGANÇA

18

PORTO

9

P. ESTE

19

24

Ana Henriques

13

VISEU

466

GUARDA

AVEIRO

2010

20
16
LEIRIA
L. OESTE

5

9
14

C. BRANCO

17
SANTARÉM

1334

804

852

851

513

482

405

PORTALEGRE

2010

10
ÉVORA

SETÚBAL

2020

1256

9

8
14

2015

398

1317

L. NORTE

LISBOA

452

Ministério Público

8
COIMBRA

2015

2020

Funcionários da Justiça

10
BEJA

4986

2010

2953

2015

2360

4495 6855

2020 2257

4553 6810

7939

AÇORES

6
MADEIRA

12
FARO

Fonte: Estatísticas da Justiça, DGPJ

tura do Palácio da Justiça possa ter
amianto, mas apesar disso nada foi
feito. Na Figueira da Foz — onde foi
entretanto removido —, tal como
noutros pontos do país, a presença
deste material perigoso nos tribunais
é uma certeza.
A pandemia gerou novas necessidades. E no que diz respeito ao fornecimento de material, como gel desinfectante, máscaras e divisórias de
acrílico, as coisas não começaram da
melhor forma no ano passado. O relatório da comarca de Lisboa Oeste,
sediada em Sintra, explica como a
comarca começou por se ver confrontada com “grandes diÆculdades no
que respeita a material de protecção”.
Valeram-lhe as autarquias, que “disponibilizaram o material necessário
e asseguraram a desinfecção dos edifícios”. Em Vila Real, os equipamentos de protecção também chegaram
tarde. Em Leiria, providenciou-se a
logo em Abril a aquisição de separadores de acrílico, apesar de não ter
sido autorizada pelos serviços da tutela. Só em meados de Julho chegou o
fornecimento oÆcial, “cerca de um
décimo do necessário e solicitado”.

Água recolhida em baldes
Os utentes podem ignorá-lo, mas há
casos em que uma ida ao tribunal
pode pôr em causa a sua integridade
física. O anterior presidente da
comarca de Aveiro teme há anos que

suceda o pior na moradia onde está
instalado o tribunal de família e
menores da cidade, mas os seus alertas de pouco serviram até hoje: “A
rua em frente é de tráfego intenso e
dispõe de um passeio muito estreito,
o que potencia o perigo de acidentes.” Em caso de incêndio ou de
outra catástrofe, as escadas estreitas
e as áreas de circulação acanhadas
impedirão uma evacuação rápida.
Quem passa junto ao Palácio da
Justiça de Loures arrisca a cabeça. O
problema de desprendimento das
pedras que revestem a fachada do
edifício devia ter Æcado totalmente
resolvido com a reparação que já teve
lugar, mas continua a registar-se queda de material, “com grave risco para
os transeuntes”. Por razões idênticas,
foi condicionada a circulação nalgum
do espaço envolvente do tribunal de
Arouca. Aqui, “chove inclusivamente
na sala de audiências, sendo a água
recolhida em baldes”.
O fenómeno não é exclusivo da
comarca de Aveiro: no Palácio da
Justiça de Sintra, os sucessivos temporais da invernia têm causado
danos de tal forma graves nas salas
de audiências do último piso que
“existe risco sério de terem de ser
inutilizadas”. E casos há, como em
Espinho, em que a entrada de chuva
nos edifícios destruiu ou avariou
computadores e empapou processos
judiciais. Em Amarante, cai água

Autonomia dos
tribunais vale
cem euros mensais

PÚBLICO

desde 2015, sala de audiências incluída. E água chegou a cair também,
embora em anos anteriores, nas salas
de audiências que há mais de uma
década funcionam em contentores
montados dentro do Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira. Da plataforma em que assentam, “podre e
infestada de pragas”, desprende-se
de vez em quando “um cheiro nauseabundo”.
A falta de polícias e vigilantes — e
também de pórticos de controlo dos
acessos de quem entra nos edifícios
— tem criado situações ora perigosas,
ora caricatas. O imponente Palácio da
Justiça de Vagos, em Aveiro, ganhou
uma inesperada funcionalidade: há
quem o utilize unicamente como casa
de banho pública.
No Seixal, são os oÆciais de justiça
que chegam a fazer as vezes de agentes da autoridade quando é preciso
separar utentes que chegam a vias de
facto entre si no tribunal de família e
menores. Os alarmes instalados em
vários edifícios têm tanta utilidade
como bibelots, uma vez que não foram
ligados a qualquer central.
O PÚBLICO tentou, ao longo dos
últimos dias, falar com o Ministério
da Justiça sobre estes problemas.
Mas a tutela não indicou ninguém
para o fazer, tendo alegado que a
única pessoa em condições de prestar informações tinha partido uma
perna.

C

ada comarca judicial tem cerca de cem euros mensais
para gastar sem pedir luz verde a ninguém. Acima disso,
precisa de pedir autorização
aos serviços do Ministério da
Justiça, quer tenha a seu cargo apenas
uma mão cheia de tribunais (como os
cinco edifícios que compõem a
comarca de Lisboa Oeste) ou quase
duas dezenas e meia (é o caso de Aveiro). As comarcas equivalem aos distritos, tendo por isso áreas geográÆcas
muito distintas entre si.
Presidente da comarca de Vila Real
entre 2014 e 2020, Álvaro Monteiro
tem duas palavra para qualiÆcar uma
autonomia no valor de cem euros por
mês: “É ridículo, inconsequente”.
Este juiz preconiza uma calendarização a médio prazo que permitisse ir
reabilitando gradualmente o parque
judiciário português e a simpliÆcação
do processo administrativo e burocrático com que se confrontou ao longo
dos seis anos que governou os 13 tribunais do distrito.
O magistrado descreve um cenário
com contornos kafkianos no que à
realização de obras diz respeito: o
quase inexplicável desaparecimento
das verbas cabimentadas para as
empreitadas necessárias quando os
respectivos projectos Æcavam Ænalmente prontos. “Numa primeira fase,
havia dinheiro, mas ainda não havia
projecto. Depois, quando os projectos Æcavam prontos, sucedia já não
haver dinheiro”, graças às cativações
e a outros instrumentos de controlo
orçamental. Sem fazer um retrato
catastroÆsta da actual situação — con-

Amélia Catarino, ex-presidente
da comarca de Lisboa

seguiu, apesar de tudo, melhorar-se
o parque judiciário nestes seis anos
—, Álvaro Monteiro diz que uma das
soluções pode passar pelo estabelecimento de parcerias com as autarquias, habitualmente empenhadas
em ajudar os tribunais a melhorar as
suas condições de funcionamento.
“Mas sucede que muitas vezes, por
razões legais, essas parcerias Æcam
sem efeito”, lamenta. “É outra entropia”, resume. O relatório da comarca
de Setúbal exempliÆca ao explicar
que, apesar de o projecto para o novo
tribunal de Sesimbra estar aprovado
há dois anos, nada mais avançou,
havendo o risco de o terreno disponibilizado pelo município para esse Æm
regressar às mãos da autarquia. O
mesmo sucede, aliás, com os terrenos
para onde o Palácio da Justiça de
Setúbal quer crescer.
Para a juíza que dirigiu a comarca
de Lisboa até há um mês, Amélia
Catarino, a falta de autonomia das
comarcas e a sua dependência quase
absoluta da central de compras do
Estado e dos organismos do Ministério da Justiça é sem dúvida problemática, mas não é o pior. Este e muitos
outros distritos do país deparam-se
há anos com a questão da escassez de
funcionários judiciais. Em 2010, havia
7939 pessoas nesta categoria nos tribunais judiciais de primeira instância.
Ou seja, desapareceram mais de 1100
oÆciais de justiça e são várias as explicações para o fenómeno. A magistrada começa por falar de um vencimento líquido mensal em início de carreira que não vai além dos 800 euros,
quando muito. Em regiões como o
Algarve, “os elevados valores praticados fazem com que a renda de um
modesto apartamento ultrapasse,
por vezes, esse ordenado”, pode ler-se no relatório da comarca de Faro.
“É preciso criar incentivos” que
impeçam escrivães e restantes funcionários de se irem embora, defende
Amélia Catarino. Disponibilizando-lhes casas de função se for necessário, sugere. Até porque neste momento há quem use a entrada na carreira
das secretarias dos tribunais como
trampolim para outros voos na função pública.
Tratando-se de uma classe envelhecida, se nada for feito, daqui a dois ou
três anos, a situação ainda poderá ser
mais grave, com as reformas que se
avizinham: “A carência em Lisboa vai
aumentar 30% a 40%”, antecipa. De
acordo com as projecções do Governo, até 2028 deverão aposentar-se
2452 funcionários em todo o país.
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Espaço público

Rui Rio mais longe do centro

H

Editorial

David Pontes

Um líder que aÄrmou
que o PSD não era de
direita, mas do centro
e moderado, não pode
subestimar os riscos
que representam
as suas escolhas

á 35 anos, revelou em
entrevista no PÚBLICO,
Durão Barroso
arquitectava com os
companheiros de partido,
sob a batuta de Cavaco Silva, o Æm do
bloco central. “Queríamos o Æm do
bloco central, não por razões
ideológicas, mas por defendermos uma
alternância de governo entre um
partido de centro-esquerda e um
partido de centro-direita, como
partidos principais do sistema
político.”
Hoje, PS e PSD continuam a ocupar
um papel central no sistema político
português e, se atendermos aos mimos
trocados neste fim-de-semana entre
António Costa e Rui Rio, o “perigo” de
um bloco central, que chegou a ser
aventado no início do mandato do líder
do PSD, está, para já, remetido para o
capítulo das impossibilidades.
Subsiste a questão da alternância,
vital em democracia, e essa parece
comprometida nos próximos tempos,

porquanto as tendências eleitorais
mostram repetidamente que a direita é
incapaz de ultrapassar em intenções
voto a esquerda. Com a maioria dos
portugueses razoavelmente satisfeita
com a forma como se enfrentou a
pandemia, com a gestão dos fundos de
recuperação económica à vista, Rui Rio
tem um enorme problema para levar o
PSD ao poder.
Com umas eleições autárquicas que
provavelmente serão pouco
esclarecedoras e podem trazer de volta
o fantasma de Passos Coelho, o líder do
PSD tem levantado a bandeira da
oposição com mais vigor, mas,
simultaneamente, parece encaminhar
o partido para longe da discussão do
voto do centro político, ao abrir-se a
entendimentos com um partido como
o Chega, ao aceitar candidatos radicais
ou ao pegar nas bandeiras que são
caras ao discurso populista.
Até se pode entender, por imperativo
matemático, a abertura a alianças que
lhe possam trazer a soma necessária

para ultrapassar o PS. Até se pode
perceber que o discurso sobre a
corrupção e a justiça, insuÇado pelo
caso Marquês, pareça trazer alguns
dividendos no mercado da atenção do
eleitor.
Mas um líder que ainda há bem
pouco tempo aÆrmou que o PSD não
era de direita, mas do centro e
moderado, não pode subestimar os
riscos que representam as suas escolhas
e a defesa de ideias tão caras à agenda
populista, como fez no 25 de Abril, ao
defender que a “falta de eÆcácia do
sistema de justiça” é “uma das
principais razões de descontentamento
do povo português”. Por um lado,
legitima um discurso que é
empobrecedor para a democracia, sem
ter garantias de beneÆciar
eleitoralmente na disputa com quem
com muito mais naturalidade consegue
lucrar com enunciados simplistas. Por
outro lado, abandona o centro para o
PS, tornando a desejável alternância
cada vez mais difícil.

CARTAS AO DIRECTOR
A redistribuição
na ordem do dia
As medidas recentemente
anunciadas por Joe Biden no
combate às desigualdades e à
pobreza fazem parecer que já não
será “pecado”, como até agora,
falar-se de redistribuição de
rendimentos, apesar de muitos
continuarem a brandir o estafado e
fatal argumento: “Para se
distribuir, é preciso produzir e,
então sim, pensaremos no
assunto”. Como se o mundo não
tivesse feito outra coisa, desde
sempre, do que produzir, produzir
e produzir — sempre cada vez mais!
Passará, isso sim, a ser “pecado”
vermos os dirigentes europeus a
encherem a boca com a “bazuca”,
que, coitadita, comparada aos
petardos americanos, é uma bomba
de Carnaval que nunca mais
dispara. Muito rastilho e pouca
potência. Queiramos ou não, a
redistribuição de rendimentos terá
sempre de passar por se ir buscar
recursos a uma parte para os
colocar noutra. Biden não vai
onerar o Orçamento dos EUA, pago

por todos, antes vai taxar os mais
poderosos, sendo certo que, por
aquelas bandas, talvez seja mais
fácil encontrar o número de ricos
suÆciente. Como agora se diz a torto
e a direito, Portugal não tem ricos “a
sério”, mas, ao nível da UE,
certamente que eles existem.
Procurem-nos!
José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Teletrabalho
e justiça fiscal
A professora universitária Susana
Peralta, num dos artigos que
semanalmente escreve no
PÚBLICO, classificou os
trabalhadores que estão em regime
de teletrabalho como "burguesia
do teletrabalho". Sempre houve os
trabalhadores de maiores
qualificações e exigências
profissionais mais intelectualizadas
que têm melhores salários, quer
em regime de teletrabalho, quer
em regime de trabalho técnico nos
locais de trabalho. Num outro
artigo mais recente, vem de novo a
invocar a necessidade de taxar
mais esses trabalhadores para se

dar resposta à dívida externa.
Como já estou reformado, e no
ativo sempre pertenci aos quadros
intermédios, e se estivesse no ativo
é provável que estivesse em
teletrabalho, eu pertenceria à tal
burguesia. Seja como for, o meu
salário seria muito abaixo do do
professor universitário. Sei que os
impostos são progressivos, isto é,
quanto maior é o salário, maior é a
taxa de imposto para introduzir
justiça contributiva. É verdade que
há já muitos anos que, quer com as
alterações no IRS, quer com as
alterações nas tabelas de
remuneração, tanto no sector
público como no sector privado, a
proporção entre o salário mais
baixo e o mais alto se alterou
profundamente em benefício dos
do topo. Sabemos também que há
empresas em que o salário de
topo, sem os benefícios
escondidos, vale por duzentos
salários de base dos trabalhadores
da mesma empresa. (...) Isto revela
que a taxação deve começar não
pela tal burguesia do teletrabalho,
mas pelos administradores e
outros quadros de topo. Apesar de

tudo, acho louvável a abertura da
professora Susana para pagar mais
impostos em benefício das contas
públicas e da melhoria dos
serviços públicos.
Mário Pires Miguel, Reboleira

Dia Mundial
da Língua Portuguesa
Depois de amanhã, 5/5/2021,
comemora-se o Dia Mundial da
Língua Portuguesa, que nos remete
para a resolução da XIV reunião
ordinária do Conselho de Ministros
da CPLP, que decorreu na cidade
da Praia, a 20/7/2009.
O que um dia tão belamente Pessoa
afirmou ser a língua portuguesa a
nossa pátria, infelizmente existem
hordas de falantes lusos que não
sabem qual é a sua pátria, pois,
atropelam-na sempre que abrem a
boca, ou então, de tanta erudição
que outros pensam ter, usam
desnecessários palavrões de
americanices que em nada
enobrecem a língua de Camões,
nem a enriquecem, na escrita ou
na oralidade. Tomemos por
exemplo task force, como se o

riquíssimo léxico português não
tivesse palavras que isso quisesse
significar e que, nesta situação, se
resume apenas a grupo de
trabalho, e não numa “tarefa
forçada”, apesar dos beligerantes
camuflados que o grupo enverga.
José Amaral, Vila Nova de Gaia

As camas
Alexandra Leitão, ministra da
Modernização do Estado e da
Administração Pública, continua a
inovar. Desta feita, os imóveis dos
Serviços Sociais da Administração
Pública desocupados na capital
serão transformados em
alojamentos para estudantes
carenciados filhos de funcionários
públicos. Acho muito bem esta
medida. No entanto, não podia
haver quotas para os filhos
carenciados dos trabalhadores do
sector privado? É que nem todos os
trabalhadores recebem subsídio de
deslocação. Muitos têm de
suportar despesas com duas casas.
Enfim, mais uma medida que vai
dar que falar… Ademar Costa,
Póvoa de Varzim
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A opinião publicada no jornal respeita
a norma ortográfica escolhida pelos autores
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ESCRITO NA PEDRA
“A história é o tribunal que julga o mundo”
Friedrich Schiller (1759-1805), dramaturgo,
poeta, filósofo, médico e historiador alemão
Existe uma ameaça fascista em Espanha
e na Europa
Pablo Iglesias
(Líder do Podemos, numa entrevista ao El País)
O NÚMERO

34

pessoas foram detidas pela
polícia francesa na manifestação
do 1.º de Maio em Paris. Em Lyon,
27 polícias ficaram feridos

NESTE DIA 03 DE MAIO
1911 É criada a Guarda Nacional Republicana.
1924 Começam os Jogos Olímpicos de Paris.

Portugal conquista a medalha de bronze em
hipismo. 1936 Socialistas e comunistas
franceses, unidos na Frente Popular, vencem as
eleições. 1958 Arlindo Vicente entrega o
processo de candidatura à Presidência da
República, no Supremo Tribunal. 1968 Maio de
68. Começa, em França, o movimento de
contestação. Levantamentos no Quartier Latin
e na Sorbonne juntam estudantes e
trabalhadores. 2007 Madeleine McCan, de três
anos, é dada como desaparecida num
complexo turístico na Praia da Luz, em Lagos.

ma das coisas mais
úteis que os
jornalistas me
ensinaram foi a ler
jornais. Não me
esqueço da primeira
vez que vi um jornalista a sério a ler
um jornal. Foi o Manuel Beça
Múrias na redacção d’O Jornal no
Verão de 1975.
Lia de pé. Isso impressionou-me.
Tinha uma pilha de jornais —
portugueses, franceses, ingleses,
americanos, espanhóis, italianos —
e ia-os tirando um a um.
Folheava-os de uma forma
metódica, para não perder nada,
mas também para não perder
tempo. Só lia o que lhe interessava.
Era pouco. Por isso é que tinha
tantos jornais: repetiam-se muito,
estavam necessariamente cheios
de palha, de publicidade e
daquelas informações que tinham
de ter, para o leitor que só
comprava um jornal por dia.
O maior elogio, muito raro, era
“isto está bem feito”, apontando
para uma notícia ou reportagem ou
fotograÆa. Menos bom mas
meritório era “está giro”. E se uma
coisa estivesse bem escrita, era
“bem esgalhada”.
Claro que eu era um fedelho e
estas apreciações eram para meu
benefício (“pode ser que o puto
aprenda qualquer coisa”) mas
Æcaram-me: eram despachadas,
honestas e práticas.
Mas a coisa mais importante que
aprendi, ao ler artigos de opinião,
foi perguntar sempre “com quem é
que ele (ou ela) está a falar?”
É com a malta do partido? É com
os amigos? É com o patrão?
Há sempre alguém a que um
articulista se dirige. Há sempre
alguém que quer impressionar.
Pode ser só uma pessoa.
Atenção: é quase sempre uma só
pessoa. Essa pessoa pode ser a
única pessoa que vai ler o texto —
ou pode até nem ler mas apenas vir
a saber que se escreveu qualquer
coisa nesse sentido.
Aquilo que parece disparatado e
faccioso, veemente e dogmático ou
crédulo e banal torna-se claro
quando se percebe que é um
recado. Ou uma prece.
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Espaço público

O que nos faz humanos

N

Arlindo Oliveira

as palavras de Octavio Paz,
poeta e ensaísta mexicano,
vencedor do Prémio Nobel da
Literatura em 1990, a
linguagem é o que nos faz
humanos. É o domínio da
linguagem, a capacidade de combinar
símbolos num número inÆnito de sequências,
que nos permite comunicar, entre seres
humanos e entre gerações, conceitos
arbitrariamente complexos. Mas é mais do
que isso, porque foi a linguagem que levou ao
desenvolvimento da capacidade de raciocínio
que caracteriza o ser humano, conduzindo ao
desenvolvimento de cérebros cada vez mais
complexos e poderosos, que criaram a
cultura e civilização. Usamos a linguagem não
só para comunicar com os outros, mas
também para pensar, para raciocinar, para
planear e para expressar, interna ou
externamente, emoções e sentimentos. É
difícil imaginar inteligência sem linguagem.
Quando Alan Turing, no inÇuente artigo
que publicou em 1950, propôs um teste que
pudesse ser usado para determinar se uma
máquina era ou não inteligente, focou-se
exactamente na capacidade de uma máquina
dominar a linguagem. Ser capaz de sustentar
uma conversa, em linguagem natural, sem
assunto pré-determinado e sem quaisquer
limitações demonstraria, de acordo com
Alan Turing, que essa máquina era
inteligente.
Não é assim de estranhar que a capacidade
para entender e comunicar em linguagem
natural tenha sido um dos mais importantes
objectivos da área da Inteligência ArtiÆcial,
que começou a desenvolver-se na segunda
metade do século passado. A construção de
programas que conseguissem dialogar em
linguagem corrente foi um dos primeiros
objectivos dos investigadores desta área, e
continua a ser, ainda hoje, uma ambição
importante e apenas parcialmente atingida.
As primeiras abordagens assumiram que a
linguagem obedecia a um conjunto de regras
gramaticais rígidas, embora complexas, e
que a criação de programas que
obedecessem a estas regras conduziria,
inevitavelmente, a sistemas com
competências linguísticas semelhantes aos
dos seres humanos. Porém, tal como tantas
outras tarefas que exigem inteligência, a
capacidade para processar linguagem
natural, falada ou escrita, veio a revelar-se
difícil de programar em computador. As
gramáticas que realmente usamos vieram a
revelar-se inesperadamente complexas e as
sempre presentes ambiguidades da
linguagem são, aÆnal, muito mais difíceis de
resolver do que inicialmente esperado. Por
exemplo, a curta frase, em inglês, “Time flies
like an arrow” é muitas vezes usada para

ilustrar a ambiguidade da linguagem, já que
tem pelo menos cinco interpretações
possíveis. Ao contrário do que se antecipou,
é extremamente difícil fazer a análise de um
texto e traduzi-lo, por análise gramatical,
num conjunto estruturado e explícito de
relações entre conceitos que permita a um
programa determinar o seu signiÆcado. No
caso da língua falada, o problema é ainda
mais complexo por causa da existência de
ruído ambiente, do uso de interjeições e da
importância das expressões faciais e
entoações.
Apesar do enorme esforço que foi
colocado na construção de gramáticas, de
corpora (conjuntos de documentos,
anotados e documentados) e de sistemas
experimentais, as abordagens que vieram a
conhecer mais sucesso acabaram por ser as
abordagens estatísticas. Em vez de
construírem complexas gramáticas, rígidas e
estruturadas, e as usarem para subsequente
análise gramatical, os sistemas que vieram a
ter mais sucesso compilaram estatísticas de
milhões de textos disponíveis, e
determinaram assim relações probabilísticas
entre sequências de palavras que podem ser
usadas em diversas tarefas, tais como a
tradução automática, a sumarização de
textos ou a resposta a questões. À medida
que estes sistemas, cada vez mais
complexos, coligiram mais e mais
estatísticas, o seu desempenho melhorou
progressivamente em muitas destas tarefas.
O mais recente e poderoso destes sistemas

é conhecido pela obscura sigla GPT-3
(Generative Pre-trained Transformer 3) e é
um modelo de linguagem, criado pela
empresa OpenAI, que captura as relações
estatísticas que determinam a co-ocorrência
de palavras (o que se designa por modelo
generativo), pré-treinado num grande
conjunto de textos e baseado numa
arquitectura de redes neuronais, os
“transformadores”, que se tornou popular
desde que foi proposta em 2017. Trata-se de
um modelo muito complexo, que usa cerca
de 175 mil milhões de parâmetros para
representar as relações probabilísticas entre
palavras, parâmetros estes que codiÆcam a
força da interligação entre cada dois
neurónios artiÆciais do modelo. O modelo foi

Foi a linguagem
que levou ao
desenvolvimento
da capacidade
de raciocínio que
caracteriza o ser
humano
DANIEL ROCHA

treinado num vastíssimo conjunto de textos,
com um total que se aproxima de meio bilião
de palavras, o que corresponde
aproximadamente a cinco milhões de livros
de dimensão média.
Embora a criação do modelo seja, em si,
um resultado notável, ainda mais notáveis
são os resultados que se obtêm quando se
usa o modelo em diversas tarefas como, por
exemplo, criar textos, responder a perguntas
ou mesmo escrever um programa de
computador. Por exemplo, pode-se pedir ao
GPT-3 que diga qual é o quadro famoso de
uma mulher com um sorriso enigmático, que
preveja as consequências de uma pandemia
ou que escreva um texto sobre amor e
traição. Baseado apenas no modelo
estatístico de que dispõe, o sistema responde
a estes desaÆos com textos que são,
simultaneamente, coerentes, complexos e
reveladores de uma aparentemente
profunda compreensão do mundo. Por
vezes, é certo, é possível descortinar
incoerências nas respostas e nos textos,
especialmente nos mais longos, mas, de uma
forma geral, os textos revelam grande
coerência e alguma profundidade. O leitor
interessado poderá facilmente consultar
alguns destes textos, publicados por jornais
como o New York Times, o Guardian ou o
Economist, entre tantos outros. De facto, o
modelo é tão poderoso, que os seus
criadores não o disponibilizam para uso
geral, e apenas dão acesso de uma forma
limitada a um conjunto de pessoas e
instituições. Tal poderá dever-se, em parte,
ao medo de que seja usado como ferramenta
para a geração de textos e notícias falsas, mas
também, seguramente, ao interesse em
restringir a sua utilização não comercial.
Uma vez que conhecemos o modelo
matemático, sabemos bem que não existe
verdadeira inteligência por trás do mesmo.
O modelo do mundo que permite ao sistema
criar textos verosímeis e convincentes não é,
seguramente, semelhante ou paralelo ao
que cada um de nós tem. O GPT-3 pode
descrever, convincentemente, um lindo pôr
do sol, a beleza de um arco-íris ou a
intensidade de uma paixão, mas nós
sabemos que, no fundo, isto é o resultado de
um processo de inferência estatística feita
de acordo com regras matemáticas bem
determinadas, implícitas no modelo
matemático. Por outro lado, os neurónios
biológicos do cérebro humano, que nos
permitem escrever discursos elaborados,
dirimir argumentos complexos ou evocar
emoções intensas, também estão, apenas, a
respeitar as leis da Física. Ao fazê-lo, geram
sequências de símbolos de acordo com
regras estatísticas codiÆcadas nos milhares
de biliões de sinapses que interligam esses
neurónios e num número de outras
estruturas que compõem o cérebro
humano. No Æm, talvez a riqueza do espírito
humano, presente na mente de cada um de
nós, não tenha uma natureza assim tão
diferente das regras matemáticas que estão
codiÆcadas nos números do modelo
estatístico do GPT-3.
Professor do IST e presidente do INESC
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Andamento da economia: copo meio cheio ou meio vazio?
DANIEL ROCHA

Ricardo Cabral

Ultrapassada a crise
pandémica, o Governo deve
ter como objectivo colocar
a economia a crescer
robusta e sustentadamente

O

INE estima que o PIB real
tenha caído 5,4% em termos
homólogos no primeiro
trimestre do ano corrente. As
importações de bens caíram
acentuadamente no primeiro
trimestre (-5,7% em termos nominais, em
comparação com o trimestre homólogo),
sinalizando redução da actividade
económica doméstica, embora a melhor
situação pandémica no resto da Europa no
primeiro trimestre tenha resultado num
crescimento acentuado das exportações de
bens (+6,0%, em termos nominais). A
população empregada terá diminuído 1,4%
em termos homólogos no mesmo trimestre,
com o número de desempregados a
aumentar 3,1% nesse período, em termos
homólogos.
Dada a redução observada no número de
novas infecções pelo SARS-CoV-2, o Æm das
leis de emergência e do conÆnamento social
obrigatório e a percentagem crescente da
população vacinada, é de antecipar uma
retoma da actividade económica no segundo
e no quarto trimestres do 2021, em
comparação com os períodos homólogos.
Continua, no entanto, a ser provável que o
terceiro trimestre se compare
desfavoravelmente com o período homólogo
do ano anterior, uma vez que vários
mercados de origem do turismo e de destino
de exportações de bens nacionais (e.g.,
França, Alemanha e Itália) atravessam
presentemente a terceira vaga da pandemia,
estando os respectivos governos a introduzir
novas medidas de conÆnamento.
Contas públicas evoluem menos mal
do que o previsto
Na semana passada (26 de Abril), a
Direcção-Geral do Orçamento publicou a
síntese da execução orçamental que sugere
um efeito negativo relativamente diminuto
da pandemia nas contas públicas durante o
primeiro trimestre de 2021. Note-se que,
durante uma parte substancial desse
período, a economia portuguesa esteve sob
duras medidas de conÆnamento e que no
primeiro trimestre de 2020 só a partir de
Março se começaram a sentir os efeitos da
pandemia e a serem adoptadas medidas de
conÆnamento social.
Com isto não se pretende menorizar a

gravidade do impacto da pandemia nas
contas públicas no primeiro trimestre de
2021, com a despesa a crescer 5,7% e a receita
a cair 5,8% em relação ao primeiro trimestre
de 2020. A evolução negativa da receita foi
muito inÇuenciada pela queda da receita do
IVA (-15%) e de outros impostos indirectos,
explicando as medidas de prorrogação do
prazo do pagamento do IVA cerca de um
terço dessa redução.
O saldo orçamental deteriorou-se em
quase 2,4 mil milhões de euros ( 1,1% do
PIB) no primeiro trimestre em comparação
com o período homólogo. Contudo, o
Governo estima que as “medidas covid-19”,
que incluem rubricas tão diversas como a
prorrogação de prazo de pagamentos de
imposto, despesa com testes e vacinas e
despesa com apoios monetários a
trabalhadores, famílias e empresas, parte
signiÆcativa das quais são despesas não
recorrentes, terão tido um impacto global
negativo no saldo orçamental de cerca de 2,5
mil milhões euros. Ou seja, o déÆce público
corrigido dessas medidas extraordinárias
será muito inferior ao observado.
Note-se que a comparação homóloga no
primeiro trimestre de 2021 será a segunda
pior possível (a pior foi o desempenho no
segundo trimestre de 2020 versus o segundo
trimestre de 2019) e, nesse contexto, o efeito
negativo da pandemia nas contas públicas
não foi tão negativo assim, como
argumentado acima, ao contrário do que
poderia ser esperado.
Défice será menor do que o estimado
Assim, o déÆce orçamental registado no
primeiro trimestre — de 2,3 mil milhões de
euros em contabilidade pública, ou de cerca
de 1,1% do PIB — sugere já que a estimativa de
déÆce de 2021 revista em ligeira alta pelo
Governo no Plano de Estabilidade publicado

estar tão preocupado com o déÆce e tendo
ultrapassado a gestão do dia-a-dia da crise
pandémica deveria ter como objectivo
colocar a economia portuguesa a crescer
robusta e sustentadamente.

O copo parece tender
para o meio cheio.
As perspectivas, não
obstante a pandemia,
são relativamente
animadoras no curto
prazo
em Abril (de 4,3% para 4,5% do PIB em
contabilidade nacional) será facilmente
cumprida e possivelmente excedida, não
obstante novas injecções de capital na TAP e
no Novo Banco.
Se a dinâmica externa se mantiver, como
parece, ocorrerá com o comércio
internacional em quase euforia e redes
logísticas sob pressão — a Organização
Mundial do Comércio estima que o comércio
internacional cresça 8% em 2021 — e com o
governo federal dos EUA a registar um déÆce
de 10,3% do PIB no ano Æscal 2021 (após o
déÆce de 14,9% do PIB no ano Æscal 2020), e
se os fundos do Plano de Recuperação e
Resiliência da UE começarem a ser gastos
ainda este ano, o efeito positivo na actividade
económica nacional, no emprego e nas
contas públicas não deixará de se fazer sentir.
Em suma, o copo parece tender para o
meio cheio. As perspectivas, não obstante a
pandemia, são relativamente animadoras no
curto prazo.
Nessas condições, o Governo não deveria

A economia portuguesa será diferente
Seria bom aproveitar a crise pandémica para
procurar reestruturar a estrutura da
economia portuguesa. Embora o
investimento directo estrangeiro (IDE) seja
muito importante, não se aÆgura racional
que Æquemos sempre à espera de IDE
estruturante.
Também não se aÆgura apropriada a
continuação de distorções Æscais — como os
vistos Gold ou isenções Æscais para
reformados — para promover o mercado
imobiliário, que constituem aÆnal políticas
redistributivas internas que se aÆguram
prejudiciais para a sustentabilidade
ambiental e competitividade do país no
longo prazo devido aos seus efeitos no
mercado de habitação e no mercado laboral,
porque resultam em movimentos da
população para as periferias das cidades.
Ao invés, além das iniciativas do sector
privado com apoios nacionais e europeus,
poderia ser aproveitada a oportunidade para
criar um novo sector empresarial estatal
baseado em emprego altamente
especializado em áreas estratégicas para o
país, nomeadamente relacionado com o
combate às alterações climáticas, as crises de
saúde pública como a actual ou no campo de
algumas novas tecnologias promissoras.
Esperemos que o Plano de Recuperação e
Resiliência, na sua fase de implementação,
as venha a contemplar.
Professor de Economia do ISEG.
Escreve à segunda-feira
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Política “Contador a zero” perante a lei de limitação dos mandatos

Os “dinossauros”
autárquicos do século
XXI querem voltar
à cadeira do poder
Cumpriram três mandatos como presidentes de autarquias.
A lei obrigou-os a afastarem-se dos “seus” municípios durante
quatro anos. Agora, querem regressar ao poder
Luciano Alvarez
Saíram das câmaras municipais
onde “reinaram” durante 12 anos,
mas nunca tiraram os olhos delas,
nem da política. Depois do “poisio”
obrigatório por lei, querem voltar e
já anunciaram ser novamente candidatos às eleições autárquicas do
próximo Outono — seja mais uma
vez com o apoio dos seus partidos,
seja como independentes.
Valorizam o trabalho que Æzeram
durante os anos que estiveram à
frente da autarquia, mas dizem que
há sempre mais qualquer coisa para
fazer. Tudo em nome das suas terras
e das suas gentes, asseguram. E não
têm qualquer receio de voltar ao
lugar onde foram felizes. Barreiro,
Vila Real de Santo António e Albufeira são três desses casos “visitados” pelo PÚBLICO.

Voltar “para servir” num
velho bastião do PCP
Quando, na noite da última sexta-feira, o secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, apresentou o candidato da coligação CDU
(PCP/PEV) à Câmara Municipal do
Barreiro (CMB), não precisou de
usar muitas palavras para o dar a
conhecer. Carlos Humberto Carvalho, de 70 anos, é um Ælho da terra
que “desde miúdo” diz ter tido “uma
forte acção cívica e política que
todos conhecem”, acima de tudo,
por ter sido presidente da autarquia
barreirense durante 12 anos.
Os comunistas ganharam a autarquia, do distrito de Setúbal, logo nas
primeiras eleições autárquicas em
democracia (1976) e mantiveram-se
no poder até 2001, quando a perderam para o PS. Em 2005, a CDU lançou como candidato Carlos Humberto Carvalho e recuperou a câmara.
O militante comunista só a deixou
em 2017. Tinha esgotado os três
mandatos consecutivos permitidos
por lei e a CDU avançou com SoÆa
Martins, que desde 2009 era vice-

-presidente. E a CDU perdeu, outra
vez para o PS, por cerca de 1400
votos em 34.000 votantes.
Um abalo para os comunistas, que
perdiam, assim, um dos seus principais bastiões na margem Sul do Tejo.
“Essa derrota pode ter Æcado a
dever-se a várias razões. Muitas
vezes, as questões nacionais entram
nas eleições locais e têm inÇuência.
Houve uma mudança do cabeça de
lista. As razões podem ser várias”,
disse ao PÚBLICO o candidato da
CDU.
Carlos Humberto Carvalho volta
agora para lutar pelo cargo que já
desempenhou. “Com toda a conÆança”, assegura. “Servir” é uma palavra que repete com frequência
quando fala na sua nova candidatura. “Tenho grande experiência
autárquica e sinto que estou em condições de voltar a servir a minha
terra e as suas gentes”, aÆrma.
O candidato acrescenta que uma
candidatura à autarquia “só faz sentido com este espírito de servir, de
ajudar o Barreiro e os barreirenses
a terem uma vida digna, de garantir
que todos têm acesso ao muito que
ainda lhes falta”.
“Acredito que a CDU vai ganhar,
estou conÆante, mas esta candidatura não luta só pela vitória. Luta
por garantir às pessoas que tem propostas, que vai intervir para melhorar as coisas. As pessoas conhecem-me, sabem que avanço mais uma
vez para servir o Barreiro”, repete.
Nos últimos quatro anos, Carlos
Humberto Carvalho dedicou os seus
dias à militância política no PCP.
Agora volta à luta autárquica, “com
a mesma vontade e determinação”
que diz ter tido na sua primeira candidatura à autarquia barreirense.
“Há muita coisa a fazer na cidade”,
avança.
“É necessário aprofundar a democracia local e aÆrmar os conceitos
civilizacionais. É preciso ouvir as
pessoas, saber do que precisam,
lutar pelas pessoas. Tenho a consciência de que posso contribuir ao

nível local para que Portugal seja um
país melhor a nível global”, conclui.

Político, professor e cantor
não teme réplicas do abalo
que atingiu VRSA
A Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António tem vivido dias muito
agitados nas últimas semanas. A presidente da autarquia, Conceição
Cabrita (PSD), eleita em 2017, demitiu-se do cargo no passado dia 15,
depois de ser conhecido que era alvo
de uma investigação judicial por um
alegado crime de corrupção. Alguns
dias antes, a autarca, que chegou a
estar detida, já tinha feito saber que
não tencionava recandidatar-se à
presidência da câmara raiana.
Conceição Cabrita acaba assim por
não cumprir o mandato que tinha
“herdado” do seu companheiro de
partido Luís Gomes, que presidiu à
autarquia entre 2005 e 2017. Como
Gomes não podia avançar para a presidência da cidade no último acto
eleitoral autárquico por ter cumprido
três mandatos, avançou Cabrita, que
era vice-presidente do município desde 2013. Como Cabrita não quer agora avançar, volta Luís Gomes a chegar-se à frente. “Se a Conceição Cabrita tivesse vontade de se candidatar,
eu não me candidataria”, assegura ao
PÚBLICO Luís Gomes, de 47 anos.
Entre 1976 e 2001, o PS e as coligações entre PCP e os Verdes dividiram
as presidências da autarquia algarvia,
com vantagem dos socialistas, que a
governaram cinco vezes contra três
dos comunistas.
Luís Gomes concorreu pela primeira vez à liderança do município
vizinho de Espanha em 2001. Não
ganhou ao PS por cerca de mil votos,
mas o PSD passou de zero para dois
vereadores. Em 2005, o social-democrata insistiu na candidatura e
ganhou. Assim como nos dois mandatos seguintes. Em 2009, teve mesmo uma vitória esmagadora, conse-

Carlos Humberto Carvalho
candidata-se no Barreiro pelo
PCP, Luís Gomes é o candidato
do PSD em Vila Real de Santo
António e Desidério Silva tenta
regressar à Câmara de Albufeira
como independente

3

é o número de mandatos
consecutivos que os autarcas
podem exercer. Deputados que
aprovaram a lei dispensaram-se
de idêntica limitação

guindo 71,09% dos votos.
Gomes acredita que esta sua nova
candidatura, apoiada pela direcção
nacional e pelas estruturas locais do
PSD, não será prejudicada pelas suspeitas que, entretanto, caíram sobre
a antiga autarca e sua colega de partido. “Tenho muito respeito por ela,
mas as pessoas sabem distingir as
duas pessoas. A Conceição Cabrita é
a Conceição Cabrita, o Luís Gomes é
o Luís Gomes”, diz.
O regressado candidato aÆrma ter
sido “muito feliz” nos 12 anos que
presidiu à autarquia e não teme o
aviso que a canção do Rui Veloso
lança, de nunca voltar ao lugar onde
se foi feliz.
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“Vamos todos voltar a ser muito
felizes em Vila Real de Santo António”, avança, lembrando que a cidade
“nunca se desenvolveu tanto como
nos anos em que o PSD esteve no
comando da autarquia” e que “nunca
se investiu tanto dinheiro no concelho” como nos seus mandatos.
Garante mesmo que, “nos próximos 20 anos, Vila Real de Santo António não tem necessidade de novos
equipamentos”. Agora, diz que volta
a avançar porque “quer dar uma
nova alma à cidade, valorizar o património e o centro histórico e garantir
uma melhor higiene urbana”.
Assegura ainda que, se vencer a
eleição, a sua primeira missão será

DR

“criar uma equipa que faça a manutenção do espaço público na hora”.
“Se houver um buraco para tapar,
um problema para resolver, resolve-se logo”, garante.
Quer também “diversiÆcar a economia, que está muito assente no
turismo”. “É necessário olhar mais
para o mar e para indústrias, como
a dos citrinos. Temos a maior empresa de citrinos e é preciso apostar
mais no sector. Temos de garantir
uma maior sustentabilidade geracional. Garantir que os nossos jovens
tenham razões para Æcar na sua terra”, acrescenta.
Quando olha para os 12 anos que
presidiu à câmara, Luís Gomes diz
ter “muitas e boas recordações”,
mas há uma especial: os dias em
que, a partir de 2007, levou cerca de
300 munícipes a Cuba para serem
operados às cataratas, porque em
Portugal “as listas de espera eram de
anos” e “Æcava mais barato levar os
doentes a Cuba” para operações
oftalmológicas do que realizá-las no
privado em Portugal.
“A qualidade da vida das pessoas
melhorou imenso. E quando a acção
política tem efeitos na vida das pessoas, na sociedade, é que vale mesmo
a pena”, diz. Em 2011, o Tribunal de
Contas considerou esta iniciativa ilegal, por falta de concurso público ou
consulta ao mercado.
Licenciado em Engenharia do Território, no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, Luís Gomes está agora a terminar um doutoramento em
Engenharia e Gestão. Pelo meio, fez
um mestrado em Ciências Económicas e Empresariais, na Universidade
do Algarve, onde é docente auxiliar
convidado na Faculdade de Economia, e, mais recentemente, fez parte da equipa que elaborou o plano

Ofereci a minha
experiência como
autarca e como
presidente da
Região de Turismo
do Algarve.
Não dizia que
queria voltar a ser
autarca, apenas
me oferecia
para ajudar.
A receptividade
da direcção do PSD
e dos dirigentes
locais foi zero
Desidério Silva
Candidato independente

de recuperação do Algarve para o
pós- pandemia da covid-19.
Mas há outra actividade que começou quando ainda estava na autarquia e nunca parou: a de autor e
cantor de sucesso de músicas de ritmos latinos (reggaeton). O social-democrata lembra que canta desde os
sete anos, mas a partir de 2017 começou a levar as coisas mais a sério. Até
à chegada da pandemia da covid-19,
já tinha gravado dois discos, deu
“entre 30 a 40 espectáculos” e tem
milhares de fãs nas redes sociais. O
vídeo de uma música que gravou
para uma telenovela da TVI “teve
mais de sete milhões de visualiza-

ções no You Tube”, assegura.
No dia em que o PÚBLICO falou
com o candidato (quarta-feira, 21),
este estava a preparar um novo
espectáculo para um aniversário de
um amigo. “É um passatempo de
que gosto muito. Tenho várias facetas: a de político, a de professor, a de
autarca e a de cantor. A de cantor
não tem qualquer inÇuência nas
outras”, garante.

Abandonado pelo PSD,
Desidério independente
quer regressar a Albufeira
Luís Gomes conhece bem Desidério
Silva. Partilharam a militância política no PSD durante anos. Ocuparam
cargos de dirigentes regionais e
nacionais no partido e, entre 2009
e 2013, foram colegas enquanto presidentes de duas autarquias algarvias. Gomes em Vila Real, Desidério
em Albufeira.
Desidério, de 69 anos, chegou à
presidência da cidade com vista para
o Atlântico em 2001 e com grande
estrondo. O PSD roubava pela primeira vez a liderança da câmara ao
PS e logo conseguindo uma maioria
absoluta (48%). O candidato voltou
a avançar com candidaturas à presidência de Albufeira em 2005 e 2009
e conseguiu duas maiorias ainda
mais robustas (63% e 68%, respectivamente).
Quando, em 2013, se viu impedido
pela lei de se recandidatar, por ter
cumprido três mandatos consecutivos, Desidério Silva era já uma Ægura
incontrolável no PSD algarvio e com
peso até a nível nacional. Nesse ano,
os sociais-democratas lançaram o
candidato Carlos Silva e Sousa e voltaram a ganhar. Este ano, o candidato é José Carlos Rolo, ex-vice-presi-

dente da autarquia e actual presidente, devido à morte de Silva e
Sousa em Fevereiro de 2018.
Desidério deixava a presidência
da autarquia, mas iria ocupar outro
cargo importante, o de presidente
da Região de Turismo do Algarve
(RTA). Em Maio de 2018, concorreu
a um novo mandato da RTA, mas foi
derrotado. Foi por esta altura que
diz ter manifestado ao partido, já
presidido por Rui Rio, “toda a disponibilidade para ajudar o PSD no contexto municipal ou outro”.
“Ofereci a minha experiência
como autarca e como presidente da
RTA para que fosse usada para ajudar o partido no que entendessem.
Não dizia que queria voltar a ser
autarca, apenas me oferecia para
ajudar. A receptividade por parte da
direcção do PSD e dos dirigentes
locais foi zero”, aÆrma.
Em Junho do ano passado, “insatisfeito com a estratégia política do
PSD, quer a nível nacional, quer a
nível local”, e com “o abandono” a
que tinha sido relegado, escreveu
uma carta a Rui Rio. Manifestava-lhe
o seu desagrado e desvinculava-se
do partido onde militou durante
cerca de 30 anos. “Não era só eu que
não estava desagradado, havia muitos mais militantes da região insatisfeitos”, garante.
Na volta do correio, de Rui Rio não
recebeu qualquer resposta: “Nem
uma carta, nem um telefonema.
Nada. A única resposta que tive foi
dos CTT, a dizer que a carta tinha
sido entregue.” Foi nesta altura que
decidiu voltar a candidatar-se à
autarquia de Albufeira. “Tive logo o
apoio de muita gente do partido e
não só”, assegura.
Com a experiência e com os
conhecimentos que tem, “não foi
difícil” começar a asfaltar a estrada
da candidatura e pôr a máquina a
andar. Hoje, o Movimento Independente Desidério por Albufeira já tem
uma sede aberta e já estão completas as listas para a autarquia, para a
assembleia municipal e para as juntas de freguesia. São 140 cidadãos
“que já estão a trabalhar junto da
população”. Em breve, começa a
recolha de assinaturas para viabilizar a candidatura.
Foram “criados grupos de trabalho temáticos e já estamos a ouvir a
população para saber o que é mais
importante para ela”. A candidatura, assegura Desidério Silva, “não é
contra ninguém, nem contra o PSD
ou outro partido”. A luta “é por uma
Albufeira mais desenvolvida”.
E se voltar a ganhar, já tem duas
prioridades deÆnidas “logo para os
primeiros dias”: “Promover a marca
Albufeira a nível nacional e internacional, porque tem vindo a perder
peso”, e “ir, porta a porta, identiÆcar
quem está a passar diÆculdades e disponibilizar a total ajuda da câmara”.
“Tem de se acabar com a pobreza em
Portugal. Tem de se acabar com a
pobreza em Albufeira”, conclui.
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Santana pode não ser candidato
mas faz campanha na Figueira da Foz
NUNO FERREIRA SANTOS

Álvaro Vieira

Por que razão faz campanha
o ex-governante, ex-líder
partidário, ex-autarca
e ex-provedor da Santa
Casa? Pelo sim, pelo não
Ou ninguém reparou ou toda a gente
á o facto como consequência natural
de algo que já tem por adquirido:
Pedro Santana Lopes está desde Março a fazer campanha na Figueira da
Foz, embora ainda não tenha conÆrmado que é candidato à presidência
da câmara que liderou entre 1998 e
2002 — e onde, como diz muitas
vezes, foi “feliz”.
Desde 19 de Março que o Movimento Figueira A Primeira (MFP)
publica diariamente no Facebook
centenas de mensagens de apoio de
Ægueirenses a uma nova candidatura
de Santa Lopes à câmara local. Mas
publica também mensagens do próprio Pedro Santana Lopes, como a
deste sábado.
“Há pouco, o sol com uma leve
brisa. E a [geladaria] Emanha reabriu. Que bem soube tomar aqui o
café da manhã. Ontem, a receber
pessoas e, à noite, reunião com a
comissão coordenadora do Movimento Figueira a Primeira”, escreveu “PSL”, acompanhando a publicação de uma fotograÆa da marginal
e praia da Figueira da Foz.
A alusão à “brisa” também faz sorrir. Santana Lopes, quando era autarca da Figueira, apostado em recolocála “no mapa” e “na moda” dos destinos balneares “glamorosos”, recusava
que esta praia de longo areal, onde
instalou o conjunto de equipamentos
e palmeiras a que chamou “Oásis”,
fosse ventosa: “Quando muito, uma
brisa refrescante…” “Brisas” são também o nome de umas queijadas que
são uma especialidade local.
O PÚBLICO perguntou a Santana
Lopes o que resultou dessa tal reunião de sexta à noite, mas Æcou sem
resposta. O ex-primeiro-ministro, exlíder do PSD e da Aliança, ex-presidente das câmaras de Lisboa e da
Figueira da Foz, ex-secretário de Estado da Cultura, ex-presidente do Sporting e ex-provedor da Santa Casa não
revela o que pediu agora ao futuro,
em termos políticos. Um dos posts
mostra-o a observar o porto e tem
por título “Ouvir/Avaliar”.
Certo é que o MFP já anunciou uma
candidata à Junta de Freguesia do
Bom Sucesso, no concelho. É a advogada Cristina Figueiredo, que já integra o executivo, eleita pelo PSD.
Na Figueira da Foz, PSD e P.S.L. são
duas siglas-chave a disputar a mesma
fechadura. É que o PSD já apresentou

Escalada
na guerra de
palavras entre
Costa e Rio
Maria Lopes

Primeiro-ministro chamou
“cata-vento” ao líder do PSD,
pelas posições tomadas
sobre Justiça, e este reagiu
acusando-o de “hipocrisia”

Atenção de Santana na Figueira
é repartida entre o estado do
património, das infra-estruturas
e pela defesa da costa

“Freguesia com
muitas vogais vai
ser destino ainda
mais privilegiado
nos próximos
anos. Porquê?
Porque merece”,
promete, como
quem manda uma
mensagem cifrada
para as suas forças
descodiÄcarem

Pedro Machado, antigo líder distrital
e ex-presidente do Turismo Centro
de Portugal, como candidato à câmara, apoiado pelas comissões políticas
distrital e concelhia. É na elite à volta
destas estruturas locais do PSD que
— depois de goradas as negociações
com a direcção nacional do partido,
para ser candidato em Lisboa, Sintra,
Coimbra e Figueira da Foz — Santana
Lopes encontra as maiores resistências. Se isso acontece também com o
eleitorado social-democrata, já será
outra história.
O PS recandidata o actual presidente da Câmara, Carlos Monteiro, e
Miguel Mattos-Chaves, do CDS, é
outro dos candidatos conhecidos.
Mas, por ora, parece ser mesmo a
sociais-democratas, como o provedor
da Misericórdia e antigo presidente
da câmara (ainda pelo PS, nos anos
1980), Joaquim de Sousa, que Santana anda a responder em posts no
Facebook. Em Fevereiro, Joaquim de
Sousa dizia ao Observador que escolher Santana Lopes seria “péssima
ideia” e que a Figueira andou “20
anos a pagar a dívida” por ele deixada
— que não seria de 17 milhões, como
assumido, mas de “36 milhões de
euros”.

Dívida, mas da boa
Santana Lopes publicou várias fotograÆas de monumentos e outros edifícios do concelho em sequência de
“antes e depois”, sob o título “Pois
foi. Pois é”. Mostram, por exemplo,
a casa de chá da serra da Boa Viagem,
projectada por Raul Lino, que estava

em ruínas e foi recuperada durante a
sua gestão camarária. Ou o Paço de
Tavarede. Santana Lopes escreve que
dívida é isto: “Benfeitorias que Æcam
para décadas ou séculos.”
Noutras publicações do MFP, às
vezes escritas na primeira pessoa, às
vezes com “PSL” no Æm, acena com
o mapa onde já pôs a Figueira. Como
aquela em que elogia “uma das mais
bonitas praias de Portugal”. Assim,
sem identiÆcar qual é. E continua,
como que numa mensagem cifrada,
para apenas as suas forças descodiÆ#
carem. “Freguesia com muitas vogais
vai ser destino ainda mais privilegiado nos próximos anos. Porquê? Porque merece.” Outra vezes aparece a
vigiar o mar, conhecido pela forma
caprichosa como arranca a areia de
umas praias do concelho e a redistribui sem equidade, depositando-a
sempre onde o areal já peca por execesso. “A 12 Abril Agora. Várias noites
aqui a pé Ærme, com a população, a
‘tomar conta’ das investidas do mar.
Com as mudanças climáticas, conto
que sejam ainda mais nos próximos
anos.”
Assim, com estas marcações de
terreno, os Ægueirenses que suspiram
por Santana podem, no mínimo,
sonhar. Mas há quem já sinta diÆculdade em controlar a ansiedade, com
tanta promessa insinuante de candidatura. “Desculpe... dr. Santana
Lopes... Com menos conversa... Já
tinha apresentado a candidatura... É
que eu ando a pam... diazepam...
victam... decida-se...”, escrevia há
dias uma fã.

“Um cata-vento tem uma grande vantagem sobre o dr. Rui Rio: é que um
cata-vento ao menos tem pontos cardeais, o dr. Rui Rio não tem”; “o dr.
Rui Rio diz coisas que nem tem noção,
presumo eu, do que está a dizer em
matéria de Justiça”; “[Rui Rio] está
naquela fase de disputar a direita ao
Chega. E muito mais perigoso do que
o Chega é a contaminação do PSD
pelas ideias do Chega.”
As frases são todas de António Costa numa entrevista ao DN, JN e TSF
neste domingo e, pelo termo usado
por Rui Rio para responder no Twitter, vieram azedar ainda mais as relações entre o primeiro-ministro e o
líder do PSD. “Numa entrevista de
nível rasteiro, António Costa critica o
meu discurso do 25 de Abril e diz que
o PSD quer atacar a independência
do poder judicial. Diz isto na semana
em que o Parlamento Europeu o critica pela politização que fez na
nomeação do procurador europeu.
Que hipocrisia!”, escreveu Rio na
rede social.
Na entrevista, Costa abordou cautelosamente a Operação Marquês, mas
criticou o julgamento de José Sócrates
na praça pública, e foi nas questões
sobre a Justiça que mais criticou o
PSD. Disse-se “perplexo” com a forma
como alguns políticos comentam as
decisões judiciais — seja sobre Sócrates ou o processo de Tancos —, o que
é uma “ameaça perigosa à independência do poder judicial”, e com as
propostas de Rio para a Justiça. “São
uma ameaça efectiva”, disse, considerando Rio um “cata-vento” — o que
inviabiliza um pacto para o sector.
“O dr. Rui Rio apareceu na liderança do PSD como querendo disputar o
centro ao PS e agora já está naquela
fase de disputar a direita ao Chega. E
muito mais perigoso do que o Chega
é a contaminação do PSD pelas ideias
do Chega. (...) É o que é mais perigoso
nestes partidos de extrema-direita, é
que vão-se infiltrando, condicionando politicamente os partidos da direita democrática”, vincou, lembrando:
“Já está entendido com eles nos Açores, já importou uma senhora do Chega para candidata à Câmara da Amadora. (…) Não acho que seja bom para
a democracia que o PSD entre nesta
deriva de namoro com o Chega.”
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Política

Governo divulga Ɗcheiros do PRR
e garante “máxima transparência”
Luís Villalobos

Ministério excepciona
ficheiros que “contêm
informação sujeita a sigilo,
não sendo legalmente
possível a sua publicação”
O Ministério do Planeamento, liderado por Nelson de Souza, disponibilizou uma série de dados relativos ao
Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR) no portal Mais Transparência,
na sequência de uma notícia do
Expresso que aÆrmava que o Governo
omitira informação ao não incluir
“detalhes dos compromissos assumidos” com Bruxelas sobre reformas.
Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o ministro Nelson de Souza refutou a notícia e prometeu disponibilizar toda a informação sobre metas e
indicadores no Æm-de-semana.
Em comunicado, o Ministério do

Planeamento garante que, no processo de elaboração do PRR, “o Governo
se pautou pela máxima transparência”, e que “todas as reformas que
constam da documentação submetida” à Comissão Europeia “encontram-se bem identiÆcadas no PRR”.
Mas há agora informação que não
constava antes.
“Para que não subsistam quaisquer
dúvidas a este respeito”, refere o
comunicado, “procede-se à divulgação dos Æcheiros originais enviados”
à Comissão Europeia, “seja o relativo
ao corpo principal do PRR, seja ainda
o extenso conjunto de Æcheiros técnicos em anexo”.
Em causa estão muitas páginas
com grelhas de análise e acompanhamento que vão permitir aferir se o
investimento aprovado vai concretizar a métrica ou o objectivo deÆnido.
Há, assim, uma série de indicadores
quantitativos e qualitativos, que
podem ser acompanhados ao longo

do investimento em causa. Por exemplo, na área da Cultura, veriÆca-se
que há objectivo de ter uma cobertura de Internet sem Æos em 50 museus,
palácios e monumentos. De acordo
com o documento, esse objectivo
deve ser cumprido no quarto trimestre de 2024, mas estipula-se que no
Nelson de Souza
diz que há
demonstrações
de custos
expectáveis que
contêm dados
sigilosos

Ænal de 2022 já haja cobertura em
dez desses locais.
Há, no entanto, excepções, que,
segundo justiÆca o Ministério do Planeamento, estão relacionadas com
os Æcheiros, que, “ao demonstrar as
evidências da razoabilidade e plausibilidade dos custos, contêm informa-

ção sujeita a sigilo, não sendo legalmente possível a sua publicação”.
Por outro lado, ressalva-se que os
documentos estão disponíveis no
portal Mais Transparência e constituem a versão submetida por Portugal à Comissão Europeia em 22 de
Abril, pelo que podem ainda sofrer
ajustes de conteúdo até à sua aprovação formal.

Marcelo promulga diploma
O Presidente da República promulgou no sábado o diploma do Governo
que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus que chegarão por via do PRR. A estrutura responsável pelo acompanhamento do
PRR é a Comissão Nacional de Acompanhamento , que será presidida por
um independente, tendo António
Costa já escolhido António Costa Silva para o cargo, depois este de ter
estado na base da elaboração do plano. com Luísa Pinto

PCP promove
alternativa
à “cimeira
dita social”
É nos cinco distritos mais a norte do
país que o PCP promete fazer um
encontro, entre quarta-feira e sábado,
para “denunciar, alertar e fazer propostas” alternativas às da “cimeira
dita social”, que decorre no Porto nos
dias 7 e 8. O nome da iniciativa, que
inclui 30 visitas e conferências nos
distritos de Braga, Viana do Castelo,
Vila Real, Bragança e, sobretudo,
Porto, diz quase tudo: “Em defesa do
emprego e dos direitos dos trabalhadores, contra a exploração — Não às
imposições da União Europeia.”
“Não há combate à pobreza sem
aumento de salários e pleno emprego, igualdade e investimento nos serviços públicos”, e é nesse pressuposto que se deve basear a transição
digital e ambiental, diz o eurodeputado João Ferreira, que prevê que a
cimeira vise “normalizar” casos de
“exploração intolerável” exponenciados pela pandemia. M.L.
PUBLICIDADE

RECICLE MAIS
PAGUE MENOS
O Município da Maia
aia vai ser
ser o primeiro a mudar
a forma de cálculo
de resíduos
ulo
o da sua tarifa
t

Todos os resíduos que não reciclamos têm um custo
para o seu Município.
Na maioria dos Municípios a tarifa que paga
por este custo é proporcional ao seu consumo de água.

Na Maia, vamos mudar esta situação.
De forma progressiva, iremos implementar em todo o
Município um sistema que permitirá às
famílias pagar apenas pelo que não reciclam.

Ou seja, quanto mais água gasta mais paga
pelos seus resíduos.

Para ver se a sua habitação já está abrangida,
consulte o site www.maiambiente.pt

Com o apoio de:

MAIAMBIENTE, UM PASSO À FRENTE
www.maiambiente.pt
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Sociedade Exploração e condições precárias em Odemira

PJ investiga várias
queixas de tráƊco
de pessoas e escravatura
em Odemira
O PÚBLICO apurou que há várias queixas feitas à PJ e que esta
polícia está na fase de recolha de provas no âmbito de
investigações de vários alegados crimes que envolvem
trabalhadores imigrantes explorados ou enganados
Joana Gorjão Henriques
A Polícia Judiciária está a investigar
vários casos de alegados crimes ligados ao auxílio à imigração ilegal, tráÆco de pessoas e escravatura na zona
de Odemira.
O PÚBLICO apurou que há várias
queixas feitas à PJ e que esta polícia
está na fase de recolha de provas no
âmbito das investigações em curso.
Esta é uma situação que a PJ está a
monitorizar com preocupação. Tudo
aponta para que se trate de casos
avulso e de pequenas redes: “aparentemente” não são grandes redes,
adiantou a mesma fonte, ressalvando
que “qualquer investigação é dinâmica”.
Estes casos não têm apenas que ver
com o denunciado pelo presidente da
Câmara Municipal de Odemira, José
Alberto Guerreiro, que aÆrmou à SIC
ter feito queixa de várias situações.
Ontem, no Ænal de uma reunião da
task force do concelho para a situação
sanitária que ali se vive, o autarca
esclareceu aos jornalistas que denunciou suspeitas “há cerca de dois anos”
à PJ e que ele próprio já foi ouvido, diz
a Lusa.
De resto, este tipo de investigações
não é inédito. Algumas operações do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) identiÆcaram vítimas de tráÆco
de seres humanos de origem estrangeira, em várias regiões, na agricultura. Em 2019, a maioria das vítimas
de tráÆco de seres humanos identiÆ#
cadas foi para exploração na agricultura, em Beja — foram 44 ao todo,
revelou o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). Há anos que existem referências nos relatórios do
Observatório de TráÆco de Seres
Humanos de exploração laboral de
imigrantes.
Também há vários anos que a delegação de Beja da associação Solidariedade Imigrante (Solim) faz queixas
sobre abusos em relação a trabalhadores no concelho, refere ao PÚBLICO Alberto Matos. Este dirigente da

Solim diz que já Æzeram participação
de situações análogas a tráÆco de
seres humanos por causa de trabalhadores que os contactam queixando-se
de patrões que retêm os seus documentos ou que Æcam com as
passwords do sistema de acesso ao
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), onde fazem o pedido de autorização de residência, impedindo-os
de entrar no mesmo. “Tivemos essas
situações em Odemira e noutros
sítios”, aÆrmou.
Só em 2020, diz, denunciaram pelo
menos cinco situações de pessoas na
agricultura que se foram queixar à
Solim, mas são casos sobre os quais
não obteve mais informação por o
SEF estar a investigar. As situações
não são necessariamente todas de
Odemira, sublinha, porque “muitas
vezes as pessoas estão em trânsito”.
Os trabalhadores estrangeiros “recusam-se a falar a não ser ao SEF”, refere, quando o PÚBLICO pede para
ouvir os seus testemunhos. O PÚBLICO aguarda informação do SEF sobre
as investigações em curso.
Os abusos nesta região têm sido
noticiados ao longo de anos, mas esta
semana o problema ganhou protagonismo devido à situação pandémica
na região. Odemira foi um dos concelhos onde o desconÆnamento não
chegou. Para duas freguesias onde se
regista uma maior concentração de
trabalhadores migrantes por causa da
agricultura, São Teotónio e Almograve, foi decretada cerca sanitária.
O primeiro-ministro, António Costa, disse na semana passada, sobre os
imigrantes em Odemira, que “alguma

Tudo aponta para
que se trate de
pequenas redes
de tráÄco, segundo
a PJ. Mas
a investigação está
ainda em curso

população vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível,
com hipersobrelotação das habitações”, relatando situações de “risco
enorme para a saúde pública, para
além de uma violação gritante dos
direitos humanos”.
Ontem, o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, aÆrmou
que espera que seja possível apurar
se os direitos dos trabalhadores rurais
em Odemira são respeitados e agir se
necessário, até para que seja quebrada a cadeia de transmissão do vírus.

Trabalhadores-fantasmas
Em Beja, segundo a Lusa, o autarca
de Odemira referiu aos jornalistas
que quando fez a denúncia descreveu
tudo o que sabia: “As entidades públicas terão de avaliar” as situações
denunciadas, acrescentou.
Descreveu que existem lojas em
Odemira que “têm um conjunto de
empregados que não é justiÆcado
pelo espaço”, nomeadamente “supermercados com 200 metros quadrados” de área e que “têm 30 ou 40
trabalhadores”. “Há espaços de venda ao público de bebidas que têm dez
vezes mais empregados do que é normal”, mas também existem “outras
questões muito estranhas”, em que
“muitos dos negócios são em dinheiro”, disse.
José Alberto Guerreiro frisou que
as empresas de trabalho temporário
“são legais, têm alvará, têm condições
de veriÆcação da saúde dos seus trabalhadores e têm planos covid”, sublinhando que a sua actividade tem de
ser valorizada. “Já não posso dizer o
mesmo das chamadas ‘empresas de
prestação de serviços’ que nascem e
morrem todos os dias”, vincou, adiantando que situações identiÆcadas pela
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já “foram descritas a grupos parlamentares”. “Fogem ao IVA
[imposto sobre o valor acrescentado]
e não pagam milhões de IVA porque
as pessoas depois desaparecem e ninguém é responsável”, acusou.

Câmara aponta o dedo a “empresas de prestação de serviços que nascem
Para José Alberto Guerreiro, o país
necessita de “uma regulamentação
clara, objectiva e actualizada sobre a
permanência de trabalhadores agrícolas numa habitação”, uma vez que
“não faz muito sentido” ser a delegada de saúde a determinar se “uma
habitação é salobra ou não”. A ACT
“queixa-se de não ter capacidade de
intervenção em matéria de regula-

mentação para a habitação colectiva
de trabalhadores”, referiu, considerando que têm de existir “regras claras”. Questionado sobre a Estratégia
Local de Habitação de Odemira, o
autarca indicou que “uma das grandes diÆculdades” deste trabalho, que
está em curso, “foi perceber qual é a
dimensão deste problema” no concelho. “A agricultura e ministérios vários
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MIGUEL MANSO

Mais de 50 alojamentos inspeccionados

Falha de sistema

Vistoria identifica locais sobrelotados
e necessidade de transferir pessoas

Filas em
centros de
vacinação
em Sintra

Mais de meia centena de alojamentos
para trabalhadores rurais do concelho de Odemira já foi alvo de vistoria
das autoridades, que identiÆcaram
locais sobrelotados e a necessidade
de transferir pessoas, revelou à Lusa
o presidente do município, José
Alberto Guerreiro (na foto).
Segundo o autarca, as vistorias servem para a “verificação das condições
de alojamento” dos trabalhadores
rurais, devido à evolução da situação
da pandemia de covid-19 no concelho, para se determinar uma possível
transferência de pessoas.
Hoje de manhã será realizada uma
reunião com a participação de várias
entidades para determinar “alguns
aspectos específicos” que estão relacionados com “a forma” como vai
decorrer a operação, que pode começar de imediato, afirmou. “Temos de
atender também a aspectos relativos
à opção de quem é que fica na habitação e quem que sai, há pertences e
há formas humanas de tratar esta
questão”, disse o autarca. Entretanto,
o Governo fez saber à Lusa que desconhece as necessidades de habitação

no concelho de Odemira, inclusive
dos trabalhadores das explorações
agrícolas, mas revelou que existem
299 contentores de alojamento e
garantiu que “todos cumprem com
as condições de higiene e saúde obrigatórias”.
No âmbito da área do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (AHM),
também denominado Perímetro de
Rega do Mira (PRM), que abrange os
concelhos de Odemira, no litoral alentejano, e de Aljezur, na região do
Algarve, o Governo informa que estes
dois municípios “estão a elaborar a
sua Estratégia Local de Habitação
(ELH), que visa dar resposta
osta a todas
as situações que se enquadrem
uadrem
em necessidades permanentes,
nentes,
inclusive os trabalhadores
es destas explorações agrícolas que
q se
enquadrem nestes critérios
rios
de elegibilidade".
o
Ontem, em visita ao
concelho onde duas freguesias estão sob cerca
sanitária (São Teotónio e
Almograve), o ministro
o
da Defesa, João Gomess

Cravinho, afirmou ainda que o Governo tem “trabalho em curso” para
responder à falta de condições habitacionais de trabalhadores rurais em
Odemira, e reconheceu que o problema é “complexo” de resolver.
Gomes Cravinho realçou que é preciso ter em conta “aquilo que são
respostas muito imediatas” relacionadas com a pandemia de covid-19,
entre as quais a “requisição de habitação” para o “isolamento profiláctico” de trabalhadores rurais. Mas
quanto às “respostas de médio prazo”, sublinhou que “competem às
áreas da Economia, da Agricultura e
d Ambiente”
do
Ambiente”.
O ministro notou que a pandemia
“virou os holofotes
ho
para um conjunto de vulner
vulnerabilidades, dificuldades
da nossa
noss sociedade em várias
área
áreas”.
E acrescentou: “A
pro
problemática
do desenvolvimento de novas forvo
mas de agricultura prem
cisa de ter resposta
também em termos de
habitação e de apoio aos
h
trabalhadores”. Lusa
trab

Empresários preocupados

Cerca sanitária reduz em cerca de 40%
a mão-de-obra no concelho
Carlos Dias

e morrem todos os dias”
nunca foram capazes de dizer que a
dimensão do trabalho que se perspectiva aqui é X, nem ao menos um valor
que fosse aproximado.” Não há
“entendimento possível”, diz: a câmara pretende que os trabalhadores
permanentes vivam “dentro dos aglomerados” e os de mão-de-obra temporária nas quintas; os agricultores
têm pretensão contrária.

Os empresários agrícolas da região de
Odemira e Aljezur reagiram ontem à
cerca sanitária decretada pelo Governo para as freguesias de São Teotónio
e de Almograve. Numa nota enviada
à comunicação social, a Associação
dos Horticultores, Fruticultores e
Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur (AHSA) diz que esta
implica a “limitação da actividade
económica” e “uma redução de cerca
de 40% da mão-de-obra” das empresas associadas.
As medidas aplicadas, diz, não
acautelaram o “impacto económico
nos trabalhadores e nas empresas”,
o que vai implicar um “desperdício
de milhares de toneladas de produtos agrícolas e despesas e perdas de
milhões de euros para todas as
empresas que operam na região”.
Nalguns casos, Æca comprometido
“todo o ano de produção”, o que
afecta os compromissos assumidos
com fornecedores e clientes.
Para minorar a dimensão dos pre-

juízos, a AHSA defende a continuação
da testagem frequente nas empresas,
assim como o reforço da testagem de
toda a população. Estas intervenções
“deveriam acontecer no imediato e
de forma célere” e “independentemente da nacionalidade ou origem
de cada pessoa”.
Nesse sentido, a AHSA diz que já
solicitou às entidades competentes a
autorização da passagem de e para as
freguesias em cerca sanitária de colaboradores que apresentem testes
negativos válidos e devidamente certiÆcados. “Até ao momento, não obtivemos abertura para essa nossa pretensão.” E garante que a aplicação
das medidas de protecção individual
de “todos” os que trabalham nas

2016

Empresários dizem que desde
2016 que se debate a falta de
alojamento, mas que essa não
é uma responsabilidade sua

empresas associadas da AHSA é, desde o aparecimento da pandemia,
“uma das principais e mais sérias
preocupações” dos seus associados.
A associação diz não ter conhecimento de “qualquer caso positivo”
nas quintas que disponibilizam alojamento temporário aos trabalhadores,
expressando a sua convicção de que
o aparecimento de casos positivos
“não tem origem” nestes locais.
E faz questão de realçar que a falta
de habitação no concelho de Odemira “é um problema crónico” que está
“identiÆcado há já vários anos e tem
vindo a ser debatido deste 2016”.
No entanto, assinala, a carência de
habitação a curto/médio prazo “só
se consegue resolver com a instalação de trabalhadores em habitações
temporárias de qualidade e no interior das explorações”, admitindo
que não haverá forma de, “no imediato, aumentar o número de habitações disponíveis nas povoações”.
Mais: esta “não é uma responsabilidade” que possa ser assacada às
empresas.

Dezenas de pessoas concentraramse ontem à porta de alguns centros
de vacinação contra a covid-19 em
Sintra, que aÆnal não tinham indicação para efectuar as vacinas.
Segundo a Lusa, o Agrupamento
de Centros de Saúde (ACES) de Sintra, distrito de Lisboa, foi confrontado com cerca de 200 autoagendamentos para vacinação contra a
covid-19, sem que existisse conhecimento prévio, o que motivou Ælas
com dezenas pessoas em Agualva.
A directora executiva do ACES de
Sintra, Clara Pais, explicou que foi
entretanto mobilizada uma equipa
para vacinar as pessoas.
“Contrariamente ao que estava
previsto, houve agendamentos centrais feitos no Portal de Autoagendamento, portanto não estavam
previstas essas vacinações”, explicou a responsável.
Além da Æla de pessoas à espera
em Agualva, mais dois centros de
saúde de Sintra registaram “exactamente” o mesmo problema.
Uma utente contou que tinha percorrido perto de 30 quilómetros
depois de ter recebido uma mensagem na noite de sexta-feira a conÆrmar a marcação. “Quando cheguei
aqui, fui informada de que não
podem vacinar”, disse à SIC.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, considerou que a situação “é inaceitável”.
O número de
doentes com
covid-19
internados
aumentou,
segundo o
boletim da DGS

“A Câmara de Sintra investe centenas de milhares de euros nestes centros, disponibiliza todos os meios
necessários e depois falha a articulação entre as autoridades de saúde
nacional e local e as pessoas são prejudicadas”, avançou o autarca que
disse ter falado com os responsáveis
do Governo, exigindo “que situações idênticas não se repitam no
futuro”.
Portugal registou mais uma morte e 330 novos casos de infecção
pelo novo coronavírus, segundo os
dados de ontem da Direcção-Geral
da Saúde.
Havia mais nove pessoas internadas nos hospitais, contabilizando-se
um total de 311 pacientes hospitalizados com covid-19. Lusa
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Sociedade Série Agenda Europa

Como vai ser o “futuro verde”
da Europa?
Aline Flor

O Pacto Ecológico propõe
mudanças em vários
sectores. Como é que os
eurodeputados imaginam a
Europa daqui a dez anos?
Quando acordarmos em Maio de
2031, depois do primeiro grande prazo da União para atingir os objectivos
climáticos, o que é que vai estar diferente em resultado do Pacto Ecológico proposto pela Comissão?
Se tudo correr bem, estará a acordar numa casa nem demasiado fria,
nem demasiado quente. Os novos
edifícios já têm de cumprir estes
padrões de eÆciência energética e
bom isolamento, mas também os
mais antigos terão recursos para
serem melhorados. Marisa Matias,
eurodeputada do BE, recorda que
uma fatia dos fundos previstos para
os planos de recuperação e resiliência
terá de ser dedicada à eÆciência energética. Espera-se também “energias
mais sustentáveis no aquecimento e
arrefecimento”, lança Sandra Pereira,
do PCP. “Temos de consumir menos
electricidade”, diz Francisco Guerreiro, eurodeputado independente do
grupo Os Verdes.
De volta a 2031: na mesa do pequeno-almoço, provavelmente terá mais
alimentos biológicos, livres de produtos tóxicos. No supermercado, poderá tê-los encontrado numa secção de
alimentos “feios” — mas seguros —,
que comprou sem preocupações. “O
nosso modo de vida actual não é sustentável”, sublinha Sara Cerdas, eurodeputada do PS. “A pandemia veio
trazer isto à tona. Não podemos continuar com este modo de vida basea-

do no consumismo”, diz.
Mas como chegaremos lá? Um dos
pacotes emblemáticos do Pacto Ecológico Europeu é a estratégia “do
prado ao prato”, que prevê uma enorme transformação na forma como
“produzimos, distribuímos e consumimos comida”, descreve Francisco
Guerreiro. Álvaro Amaro, eurodeputado do PSD, deixa dois alertas do que
pode não correr tão bem com estas
estratégias: é importante que “os seus
actores estejam com elas”, nomeadamente os agricultores, e é preciso
também que tenham bons instrumen-

tos para serem postas a funcionar.
Marisa Matias é mais Ærme: “Todos
estes sectores têm formas de se adaptar. A questão é a vontade política.”
Quando sair de casa, respire fundo.
Até 2030, a previsão é que milhões de
árvores sejam plantadas em áreas
Çorestais, mas também em contexto
de requaliÆcação urbana, aumentando a qualidade de vida das populações e ajudando a combater a poluição. Espera-se “cidades mais inteligentes, voltadas para a saúde e
bem-estar das pessoas”, descreve a
socialista Sara Cerdas.

Isto também se vai reÇectir na área
da mobilidade. Algumas pistas já
começam a despontar nas últimas
décadas, como as ciclovias e zonas
pedonais que irradiam por várias
cidades. Além de se facilitarem os
modos de mobilidade não-motorizada, espera-se que mais cidades
tenham “uma rede de transportes
públicos a sério”, lança Marisa
Matias. Também Sandra Pereira, do
PCP, diz que medidas como o passe
social único em cidades como Porto
e Lisboa são um bom ponto de referência.
RICARDO LOPES

Se trabalha num sector altamente poluente, é possível que em 2030 o seu emprego tenha mudado

Sem prado, não há prato!
Opinião

Álvaro Amaro
A estratégia “do prado ao prato”
é um instrumento-chave do Pacto
Ecológico, que visa uma maior
sustentabilidade do sistema
alimentar, através da redução
dos Ætofármacos, da melhoria da
qualidade dos solos e da
promoção da agricultura
biológica.

A sustentabilidade do setor
tem sido muito reivindicada
num contexto em que as
emissões provenientes das
atividades agrícolas
representam apenas 10,3% do
total europeu, e apesar de,
paradoxalmente, o esforço do
sequestro de carbono recair
maioritariamente no trabalho
do setor. É preocupante que a
Comissão e a Presidência
Portuguesa não o reconheçam
nas negociações da reforma da
PAC. Importa que o empenho
político do Governo se faça

sentir não apenas na conclusão
da reforma, mas na manutenção
do equilíbrio entre a
sustentabilidade ambiental e a
económica e social, para que
ninguém Æque mesmo para trás.
Aliás, sem enquadramento
adequado, as medidas poderão
conduzir a uma diminuição da
produção. A alternativa serão
importações produzidas sob
requisitos de qualidade e de
proteção ambiental menos
exigentes, que resultam numa
perda para todos — consumidores
e agricultores.

Sem negar os benefícios de
eventuais melhorias na produção
convencional, defendemos que o
reforço da sustentabilidade
dependerá das mais-valias da
inovação, e não de uma total
restruturação da produção. A
inovação é a chave para melhorar
o desempenho ambiental da
agricultura de modo responsável
e sem comprometer o seu futuro.
Eurodeputado do PSD, membro
efectivo na Comissão da
Agricultura e do
Desenvolvimento Rural

A redução dos combustíveis fósseis, contudo, deverá ser mais lenta
do que se esperava, seja devido à
demora da UE em acabar com os subsídios para combustíveis fósseis —
“grande parte da energia na Europa
ainda vem de combustíveis fósseis”,
recorda Francisco Guerreiro —, seja
pelo atraso na investigação e desenvolvimento de combustíveis mais
amigos do ambiente, como o “hidrogénio verde”. “Espero que em 2030
não haja carros a diesel a circular”,
avança Sara Cerdas. E se acabei de
comprar um carro a diesel? Serão
precisos (e disponibilizados, como já
acontece) “subsídios para auxiliar a
transição” — e os recursos para estes
encargos com a transição verde poderão vir de um mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras e de
uma nova taxa sobre o digital.
A aviação é outro enorme desaÆo.
Aguarda-se também aqui por “combustíveis mais limpos”, que permitam
reduzir a pegada ecológica dos voos.
Para Marisa Matias, do BE, é urgente
acabar de vez com as quotas de voo
que levaram a que, no pico das medidas de combate à pandemia, houvesse “aviões a voar vazios para poderem
continuar a actividade”. Existem
outras vias de mudança: Sara Cerdas,
do PS, dá o exemplo de França, que
em Abril decidiu banir voos internos
que possam ser substituídos por viagens directas de comboio com uma
duração até 2h30 (com excepção de
voos de ligação). A urgência: mais
investimento na ferrovia.
Se trabalha num sector altamente
poluente, é possível que em 2030 o
seu emprego tenha mudado radicalmente. Como se viu nos casos da reÆ#
naria de Matosinhos ou a central de
Sines, estes processos ainda não estão
plenamente esclarecidos e a requaliÆcação dos trabalhadores não tem
sido imediata, mas a intenção é que
ninguém seja deixado para trás.
Sandra Pereira, do PCP, espera que
o Fundo para a Transição Justa não
seja usado como mera “compensação
para o encerramento de unidades
fabris”, mas para investimento na
modernização da capacidade produtiva. Isto, claro, sem que a transição
se faça à custa dos trabalhadores. E
estas medidas, sublinha a deputada
beirã, devem estar alinhadas com
uma eÆcaz política de coesão, que
promova uma “ocupação equilibrada
do território”.
Com o
apoio de:
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FAZ DA VERDADE A TUA OPINIÃO.
Pior do que não saber, é achar que se sabe. Se queres saber de verdade, as PSuperior Talks
são para ti. Vem ouvir o que têm a dizer algumas das vozes mais relevantes do panorama
português, numa série de 12 debates online sobre os grandes temas da actualidade.

publico.pt/psuperior/talks
8.ª TALK

4 de Maio, das 11h às 13h

HUAWEI E UNIVERSIDADE DE AVEIRO
O ADMIRÁVEL MUNDO NOVO DAS COMUNICAÇÕES GLOBAIS
ESTÁ-NOS A TORNAR MAIS PRÓXIMOS?
ORADORES
Diogo Madeira da Silva | Head of Public Affairs & Communications Huawei Tech. Portugal
Susana Sargento | Professora da Universidade de Aveiro
Pedro Ribeiro | Vice-Presidente Engineering Bosch Termotecnologia SA
José Domingues | Estudante da Universidade de Aveiro
MODERAÇÃO
João Pedro Pereira | Coordenador de Projectos Digitais do PÚBLICO

Participação gratuita

Vê o programa
completo aqui:
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Local Governo regional tenta reanimar o motor da economia

Açores contam
que o Verão
traga a retoma
do turismo

PAULO PIMENTA

Arquipélago foi das regiões que mais
sofreram com a pandemia da covid-19,
segundo os indicadores turísticos
Rui Pedro Paiva
Até à pandemia, os dias eram de euforia. Desde a liberalização do espaço
aéreo em 2015, a economia dos Açores cresceu exponencialmente à
boleia do turismo, que, em pouco
tempo, se tornou um dos maiores
catalisadores do desenvolvimento da
região. As ilhas, outrora quase desertas, encheram-se de turistas deslumbrados com a paisagem verdejante.
E, a uma velocidade nunca antes vista naquelas ilhas, despontaram novos
serviços, novos estabelecimentos,
novas empresas.
Até que veio a covid-19, logo naquele ano que era para ter sido o melhor
de sempre do turismo nos Açores.
Não é novidade que a pandemia paralisou o sector quase por completo,
mas, nessa queda abrupta, os Açores
foram particularmente afectados. “A
movimentação área foi reduzida brutalmente, as fronteiras foram fechadas e aqueles que estavam na periferia sofreram mais com as consequências”, reconhece ao PÚBLICO o
secretário regional dos Transportes,
Turismo e Energia do Governo dos
Açores, Mário Mota Borges.
Segundo os dados do INE sobre um
ano de pandemia no sector do turismo, os Açores foram a região do país
que mais caiu em número das dormidas de residentes, o principal mercado do turismo açoriano (- 62,8%). Nos
proveitos turísticos, o arquipélago
açoriano é apenas superado por Lisboa como a região onde os dividendos
do sector mais caíram, com uma
redução de -79,3%. Ponta Delgada, a
principal porta de entrada no arquipélago, foi também dos municípios
do país que mais perderam em número de dormidas (-83,3%) durante o
primeiro ano de pandemia.
Perante um revés tão agressivo
num sector que ainda estava em consolidação, temeu-se que o turismo
açoriano não tivesse capacidade para
se reerguer. Será que o turismo irá
recuperar a sua importância no desenvolvimento da região ou foi só sol

de pouca dura? O secretário regional
não tem dúvidas: o turismo vai continuar a ser o catalisador da economia
regional. E, para tal, o sector já está a
preparar-se para a época alta que aí
vem. “Sabemos que o turismo é um
instrumento especial de distribuição
de valor e nós estamos numa região
que precisa muito de trocar aquilo
que tem por aquilo que não tem.”
Mário Mota Borges frisa que o executivo “tudo tem feito” para assegurar
a sobrevivência das empresas, justamente porque acredita que a retoma
se irá dar a “curto prazo”. “A capacidade da manutenção da fé na retoma
determinará aqueles que conseguem
sobreviver ou não”, alerta.
Actualmente, e devido ao Æm do
estado de emergência, quem viaja
para a região tem de realizar um teste
à covid-19 na chegada, mas, se o Æzer
na origem, é-lhe atribuído um voucher
de 35 euros, se vier de Portugal continental ou da Madeira, e de 50 euros,
se chegar do estrangeiro. “Isso é um
incentivo forte para que quem venha
aos Açores não seja visto como uma
ameaça e para que não seja obrigado
a estar conÆnado até receber o teste”,
aÆrma o secretário regional.
Essa componente de “segurança”
faz parte do posicionamento do destino Açores, que se quer “colocar na
linha da frente” quanto às “tendências do mercado”, explica a directora
regional do Turismo, Rosa Costa, conÆante de que os turistas vão optar por
“destinos de natureza”, “pouco massiÆcados” e “seguros”. “Acreditamos
que os Açores serão um dos destinos
mais procurado no Verão”, aÆrma.

Campanhas e previsões
A região lançou recentemente uma
campanha dirigida ao território nacional intitulada “Açores: seguro por
Natureza”. “O mercado nacional sempre foi e continuará a ser o nosso principal mercado”, diz ao PÚBLICO Carlos Morais, presidente da Associação
de Turismo dos Açores (ATA), acrescentando que, “brevemente”, lançarão outras campanhas com foco nos

Executivo regional e operadores acreditam que turistas vão optar por destinos “pouco massificados”

Empresários preparam-se
o lado dos empresários, a
expectativa é “grande”. “Os
nossos empresários estão
preparados, estão
informados e estão à espera de
começar a ter turismo no
segundo semestre”, afirma
Cláudia Chaves, presidente da
AHRESP nos Açores, referindo
que o sector “está a contar” com
uma “comunicação forte”, pois
só assim será possível a região
estar bem posicionada para a
época alta.
Cláudia Chaves pede ainda a
“maior previsibilidade possível”

D

quanto às medidas de controlo
da pandemia. “É importante” os
empresários saberem com o que
contar. Por exemplo, na Páscoa,
foi anunciado dois dias antes
que a ilha de São Miguel teria
recolher obrigatório no
fim-de-semana da quadra, numa
altura em que já se viam muitos
turistas pela ilha. “Deve-se
acautelar com a máxima
antecedência possível, mas
também entendemos que isso
nem sempre é possível quando
os números disparam”,
reconhece a empresária.

turismos de natureza, náutico, cultural, gastronómico. Campanhas que
serão lançadas no mercado nacional,
mas replicadas depois no Reino Unido, França, Espanha, Suíça e Itália.
O responsável pela ATA realça a
importância de promover o destino,
mesmo perante a imprevisibilidade
da pandemia, e diz esperar uma retoma “lenta” a partir de “meados de
Julho”. “Isto é quase como no futebol:
o que é verdade hoje amanhã é mentira”, ressalva. Carlos Morais lembra
que a Organização Mundial do Turismo só prevê recuperar em 2024 os
números de 2019. “Estou em crer que,
por sermos um destino mais pequeno, não massiÆcado, em 2023, já teremos números animadores para continuarmos a ser o motor da recuperação da economia dos Açores.”

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Público • Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 • 17

Local

Maia muda tarifa do lixo.
Quem reciclar mais paga menos.
Abel Coentrão

Sistema tarifário dos
resíduos vai ser desligado
do da água, para se pôr em
prática o princípio do
poluidor-pagador
Viviana Batista tem a reciclagem nos
genes. O pai, que aprendera a separar
resíduos nos anos de imigração no
Luxemburgo, trouxe o hábito para
Portugal, inÇuenciando a Ælha. A tal
ponto que, para esta moradora de
Moreira da Maia, separar embalagens
não chega. Tenta reduzir o “lixo” que
faz, mexer com os seus hábitos de
consumo. Vive de boa consciência
com isso, mas na carteira não se nota.
Tal como no resto do país, no município com melhores índices de separação de resíduos quem colabora
para pôr a Maia nas notícias pelo
excelente desempenho ambiental
paga tanto, no Ænal do mês, quanto
os que nada contribuem para isso.
Uma injustiça que a autarquia começa, hoje, a reparar.
Esta segunda-feira, a Maia começa
a primeira fase de uma revolução na
forma de cobrar pelos resíduos sólidos urbanos que, mais ano menos
ano, terá de ser aplicada em todo o
país, onde o princípio do poluidor-pagador continua, nesta área, por
aplicar. Neste concelho da área metropolitana do Porto, as primeiras 3500
moradias unifamiliares abrangidas
pelo projecto Recicle Mais, Pague
Menos vão deixar de ter uma tarifa de
resíduos indexada ao consumo de
água e passarão a ter uma tarifa própria, com uma pequena componente
Æxa, e uma componente variável, a
que dói mais, calculada em função da
quantidade de lixo “indiferenciado”
que entregam.
O mecanismo é simples, e para que
ninguém seja apanhado de surpresa,
até ao Ænal do ano, estes dez mil maiatos abrangidos pela primeira fase da
mudança vão receber uma factura
virtual (que chegará com a da água,
mas já numa folha separada, como
vai passar a ser). Nestes meses, continuarão a pagar o mesmo que até aqui,
mas vão perceber, pela comparação
entre as duas, se estão a pagar a mais
ou se, por outro lado, até estão a
beneÆciar com o actual sistema. O
objectivo, explica a coordenadora do
projecto, Helena Lopes, é dar tempo
aos munícipes para fazerem contas,
e mudarem comportamentos. Porque
a partir de Janeiro vai ser a doer. Até
Dezembro, se o diferencial for positivo, o dinheiro que todos poupariam
será entregue a uma IPSS.

Antigo vereador do Ambiente, o
presidente da câmara, Silva Tiago,
lembra que a Maia, ao longo de três
décadas, se preparou para este passo,
sendo pioneira na obrigatoriedade de
instalação de casas do lixo nos prédios
de habitação multifamiliar e na disponibilização, a partir de 2012, de ecopontos domésticos nas habitações
unifamiliares que estão em larga maioria, no concelho. É graças a este trabalho prévio, aos hábitos enraizados que
superam as metas de separação exigidas ao país, e graças também, mais
recentemente, às tecnologias inseridas nos caixotes, que vai ser possível
saber quanto lixo indiferenciado sai
de cada casa. Os munícipes têm até a
hipótese de se registar numa plataforma online, e ver as consequências dos
seus comportamentos. Que já não
serão determinadas pela água consu-

mida, algo que, por exemplo, prejudica famílias maiores, ou com jardim.

Um sistema mais justo
Ana Paula Rocha, moradora de Vila
Nova da Telha, agradece, porque na
casa onde mora, apesar de serem três,
explica, tem mesmo de gastar alguma
água. No dia em que o PÚBLICO a
contactou, recebera a factura do mês
anterior e chegara ao terceiro escalão.
No total da conta, de 44,12 euros, 13
deles eram relativos à componente de
resíduos sólidos urbanos.
A munícipe, que vive com o marido e um Ælho, admite que não sabe
se poupará ou não com o novo
modelo, mas não duvida da sua justiça. Preocupa-a que, havendo
recurso a fraldas, na família, o “lixo”
indiferenciado acabe por pesar
mais, penalizando-a. Porque no res-

Há muito que os
ambientalistas
defendem que o
caminho só
poderia ser este:
mexer com o nosso
bolso. O caso dos
sacos de plástico
dá-lhes razão

A Maia reivindica para si
estatuto de município
campeão da reciclagem
NELSON GARRIDO

Todo o concelho com PAYT em 2024
presidente da câmara, Silva
Tiago, quer o Recicle Mais,
Pague Menos a funcionar
em todo o concelho até ao
final de 2023. “Isto não é um
projecto-piloto”, nota o autarca,
assumindo que pretende que o
seu município continue, em
matéria de resíduos urbanos, a
ser um exemplo para o país. No
qual existem, de facto, alguns
pilotos, mas nenhum anúncio de

O

generalização a toda a
comunidade do chamado PAYT
– Pay As You Throw, ou pague
pelo que desperdiça.
A coordenadora do
projecto, Helena Lopes,
explica que este
desfasamento em várias
fases vai permitir afinar o
processo e, sobretudo,
encontrar uma solução
para os prédios de

apartamentos, que são 5% do
total de habitações do
concelho, e onde cada família
deposita os seus resíduos
iindiferenciados
in
difere
num grande
conten
contentor,
na chamada casa
lixo A Maiambiente ainda
do lixo.
não consegue, neste
c
caso,
determinar o que
d
deve
ser cobrado a
cada fogo,
individualmente.

to está determinada a separar.
Esta maiata não faz compostagem.
Entrega verdes de jardim, mas não
tem acesso, para já, à recolha selectiva
dos restantes biorresíduos. A Maia já
começou a distribuir um novo ecoponto doméstico, o castanho, em parte do concelho — um projecto que está
a fazer caminho nos vários municípios
da Lipor —, mas na Maiambiente decidiu-se que a fase de arranque do Recicle Mais, Pague Menos deveria começar em duas zonas onde essa recolha
separada ainda não é feita, para não
complicar a vida aos munícipes.
O facto é que, quando todos os
maiatos puderem também separar os
resíduos orgânicos, as vantagens
serão ainda maiores. Qualquer português com um consumo normal
saberá fazer as contas. Se separarmos
embalagens de papel, plástico e vidro;
se entregarmos verdes de jardim e
outros resíduos maiores a um ecocentro — que já os existem móveis, a
andar por aí, no território da Maia e
outros concelhos da Lipor; e se nos
forem buscar os biorresíduos dos restos da comida a casa, o que sobra?
É sobre esse pouco que cada um
pagará, para que seja depositado em
aterro ou, no caso da Lipor, no Grande
Porto, para que seja incinerado. Por
este último destino, os municípios da
região têm um desconto de 75% da
Taxa de Gestão de Resíduos (TGR).
Enviar para aterro, a solução de Æm
de linha, custa 22 euros por tonelada,
o novo valor da TGR, duplicado, que
o Governo já aprovou, mesmo no
meio da crise, para instigar a mudança, contra a vontade dos municípios
portugueses. Que, como a tutela,
durante décadas acreditaram que
bastaria espalhar ecopontos pelo país,
e entregar uns panÇetos, para pôr os
portugueses a separar os recicláveis,
os únicos que não pagam TGR.
Viviana Batista sabe bem que entregar o assunto à vontade de cada um e
à sensibilização não chega. Basta-lhe,
confessa, ver o que metem os vizinhos
nos ecopontos, onde vai menos do
que o habitual, graças à sua autodisciplina no consumo. Os números
nacionais, com ténues melhorias e
metas falhadas, dão-lhe razão. Mas
quando a nova factura chegar, e ela
começar a pagar menos pelo pouco
lixo que faz, acredita que entre a vizinhança as contas de uns e de outros
hão-de ser assunto de conversa, instigando a mudança de comportamento. Há muito que os ambientalistas
defendem que o caminho só poderia
ser este. Mexer com o nosso bolso. O
caso dos sacos de plástico, cujo uso
caiu abruptamente depois de nos
serem cobrados, dá-lhes razão.
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Mundo Awoa Salimo escapou aos insurgentes e viveu para contar a história

Lulu ou
o perfume dos
jihadistas de
Cabo Delgado
Mesmo com 33 anos e quatro Älhos, Awoa
Salimo tinha a cor certa de pele para
passar na triagem de mulheres para
os insurgentes
António Rodrigues texto
e Paulo Pimenta fotos, enviados
especiais a Cabo Delgado
Se conseguir reunir-se com a mãe e a
irmã em Pemba, já não quer saber de
voltar a Mocímboa da Praia, nunca
mais. Awoa Salimo fugiu das mãos
dos insurgentes quando estes atacaram a vila onde o conÇito começou
em Outubro de 2017; a mãe e a irmã
escaparam para a ilha de Namadingo
quando os jihadistas lhes queimaram
as casas na recente investida contra
Palma. Agora, só pensa em revê-las,
regressar é que não. Até porque os
jihadistas continuam a controlar a vila
desde então e pode ser que se lembrem dela.
Awoa fala com o PÚBLICO sentada
nos degraus da entrada de uma casa
do bairro de Paquitequete, em Pemba. O mais velho que nos recebe com
o dedo marcando a página do Corão,
mesmo quando a edição traz o seu
próprio marcador de Æta, abriu o
espaço da sua modesta casa a duas
famílias de deslocados, uns de Quissanga e Awoa e os seus Ælhos, de
Mocímboa. Mais de dois terços dos
mais de 700 mil deslocados de Cabo
Delgado vivem em casa de familiares
ou de desconhecidos que lhes abriram
as portas.
O velhote vai conversando com um
dos activistas do bairro enquanto lá
dentro se desenrola uma negociação
demorada para convencer Awoa a
contar-nos a sua história, algo que ela
se sente relutante em fazer, sobretudo
porque, na distribuição de ajuda
humanitária no bairro, a sua família
e as outras com que partilha a casa
nada receberam.
Também porque lembrar o passado é revivê-lo, trazê-lo para o presente e sentir o mesmo medo que sentiu
quando os jihadistas a apanharam e
a escolheram para levar.
Awoa vivia no centro de Mocímboa,
separada do marido, com os seus
quatro Ælhos. Mas no dia em que os

insurgentes atacaram e ocuparam
Mocímboa estava apenas com o seu
Ælho de colo. Foi em Agosto do ano
passado. No dia em que os insurgentes entraram na vila a disparar, ela
conseguiu fugir para o mato. Mas ao
Æm de três dias sem comer, com o
bebé a chorar, decidiu regressar a
casa para ver se conseguia alguma
coisa para alimentar o Ælho.
E foi nesse momento que se cruzou
com os machababos, como chamam
aos membros dos Al-Shabab (jovens)
ou Ansar al-Sunaa, como eles próprios se denominam: defensores da
tradição.
Nos sítios que atacam e aterrorizam, os insurgentes fazem recrutamento de jovens para engrossar as
suas Æleiras e de mulheres para servirem os seus membros, incluindo
sexualmente: as suas esposas.

“Macarrão”
Escolhem as mulheres em função da
idade e da cor da pele. Preferem as
mais jovens e de pele clara. Chamamlhes Lulu, como um arroz perfumado
de jasmim, um arroz de primeira qualidade.
Como explicou recentemente o
investigador João Feijó, do Observatório do Mundo Rural, “o processo de
captura das mulheres não está relacionado com a pertença a qualquer
grupo étnico ou religioso, sendo estritamente assente na idade e na atracção sexual”.
Às mais novas chamam-lhes
“macarrão”, uma comida soÆsticada
que relacionam com a vida urbana;
as mais velhas são “ntama” (ou “mapira”) — “um alimento de segundo
recurso nos períodos de estiagem,
mais insípido e menos animador para
o paladar”, escreve o investigador. Awoa não cumpre o critério da
idade, no entanto, a sua pele clara
garantiu-lhe o estatuto de Lulu.
“Fomos capturadas. Éramos dezenas de mulheres”, todas levadas para
a casa de um familiar dela, um empre-

sário de Mocímboa chamado Imo.
Entre essas mulheres, estava também
Fava, a mulher do empresário. “Quando lá chegámos, já lá estavam outras.”
Todas elas mulatas com menos de 30
anos. Disseram-lhes para irem ao
armazém buscar comida e cozinharem para as crianças. Entre os adultos, quase ninguém comeu naquela
angústia de não saber o que lhes
reservava o destino.

Ablução e morte
Ao meio-dia, Æzeram o chamamento
da oração. Foram ao quarto da dona
da casa para tirar roupa e distribuí-la
pelas mulheres e a seguir poderem
fazer a ablução que obedece a um
ritual: primeiro, as mãos, depois a
boca, a seguir o nariz, a cara, o braço
direito, o esquerdo, o pé direito, o
esquerdo.
Awoa sabe tudo isso, conhece o

ritual, ao contrário de uma cristã
que estava entre elas e que denunciou a sua condição ao desconhecer
como proceder nessa lavagem puriÆcadora.
“Esta é cafre! Não é nossa”, gritaram os insurgentes, evocando essa
palavra que normalmente traz com
ela consequências nefastas para os
acusados. Em Mocímboa, entre os
insurgentes, não há perdão quando
a gritam. Denomina os não-muçulmanos, os inÆéis, o que para os insurgentes de Cabo Delgado é quase uma
sentença de morte.
“Executaram-na ali, em frente de
todos. Abandonaram o corpo e levaram-nos da casa”, conta Awoa, com
o queixo apoiado nas mãos sobre os
joelhos, sem olhar para quem a questiona, sem ver para além do reviver
daqueles momentos, com um olhar
vidrado que parece estender-se a
Mocímboa e ao passado onde ninguém naquela casa estava para partilhar o horror, com excepção do seu
Ælho de colo, que felizmente carece
de conhecimento para se aperceber
do horror em que esteve metido.
Ao anoitecer, chamaram as viatu-
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tinham de sair rapidamente dali antes
que lhes acontecesse o mesmo. Só
que ela não tinha dinheiro para pagar
a sua entrada num barco só para
milhares de pessoas aterrorizadas
prontas a seguir dali para fora. E um
só barco a que faltava combustível.
Tiveram de pisar os passos que já
tinham dado no caminho de fuga e
voltar para Mocímboa. Não havia
outra forma. Correu a pedir dinheiro
ao pai dos Ælhos para poder arranjar
outro meio de transporte e com os 5
mil meticais conseguidos apanhou
um miniautocarro que a trouxe, com
dois dos Ælhos até Pemba, a capital
provincial. O marido acabaria também por conseguir fugir.

Suaíli e cara tapada

ras para transportar a sua preciosa
carga e começaram o processo de
selecção.
Awoa e Mwula sabiam quantas
raparigas e crianças haviam sido levadas de Mocímboa em Março de 2020.
Escreve João Feijó que o ataque “é
descrito como um dos momentos de
maior captura de crianças e meninas,
existindo relatos de largas dezenas
transportadas em carrinhas de caixa
aberta”. Com os testemunhos e evidências recolhidos, o investigador
aÆrma que “as evidências permitem
estimar que, ao longo do conÇito,
tenham sido sequestradas largas centenas de jovens raparigas”.
As duas começaram a alimentar o
sonho da fuga, um sonho perigoso,
pois as foragidas apanhadas acabam
sempre com a mesma sorte: a morte.
Awoa teve a ideia e Mwula colocou o
empenho: antes a morte que tal sorte. E as duas e a criança lançaram-se
ao muro de mais de dois metros de
altura e conseguiram trepar, saltar e
fugir.
Abudo Gafuro, o activista do bairro
de Patiquete que nos vai traduzindo
a história, vai-se emocionando

Awoa sente relutância em
contar a história, porque
lembrar o passado é revivê-lo,
trazê-lo para o presente e sentir
o medo que sentiu quando os
jihadistas a apanharam

Decapitaram as
quatro pessoas
e cortaram cada
corpo três vezes.
A cabeça para um
lado, o corpo para
outro. Vi isso
acontecer. Para
eles, é normal
Awoa Salimo
Refugiada em Pemba

enquanto verte em português as desventuras e a esta altura permite-se ser
mais enfático, como se precisasse de
sublinhar que não foi um feito qualquer aquele que as duas mulheres
com um bebé conseguiram, desaÆando o medo e a morte certa. A ênfase
transforma o muro num desaÆo mítico quase intransponível.
Refugiaram-se na casa de um
empresário chinês de mariscos. O
dono não estava, só o cunhado e um
primo de Awoa, Amiss, que lhes abriu
a porta. Duas horas depois, estavam
os terroristas a bater e a pedir licença
para entrar.
O chinês começou a tentar levantar-lhe a moral, dizendo que não era
moçambicano, por isso, os insurgentes não iriam entrar. Não as descansou o suÆciente para se sentirem a
salvo e assim que a noite caiu fugiram
no escuro até à praia, onde entraram
num barco que as levou a uma ilha.
Mas os insurgentes seguiram para lá
também.

Jogo macabro
No meio do azar, Awoa, Mwula e o
bebé tiveram sorte, este era outro

grupo que não sabia do seu estatuto
de mulheres em fuga da selecção
natural feita pelos seus companheiros. Embora não se livrassem de,
mais uma vez, participar num novo
processo de escolha, outro de vida
ou de morte: quatro pessoas perderam-se no acaso subjectivo desse
jogo macabro do jihadismo que mata
para matar e para ensinar lições de
terror.
“Decapitaram as quatro pessoas e
cortaram cada corpo três vezes. A
cabeça para um lado, o corpo para
outro e os membros inferiores para
outro ainda. Eu vi isso acontecer. Para
eles, é normal”, conta como se estivesse a ver a cena projectada nalgum
ponto para lá do muro da casa onde
se resguarda agora.
As forças fugiram-lhes. A mesma
adrenalina que as ajudara a trepar um
muro alto com uma criança de colo
fugia-lhes agora perante aquela exibição macabra do pior da natureza
humana. Ali estavam agora, “sem
moral, sem força, sem vontade de
nada”, desligadas as articulações,
“completamente paralisadas”.
Mandaram-nas embora, que

O grupo de insurgentes misturava
jovens de 14, 15 anos com mais velhos
até 30 anos, explicou Awoa. Não falavam muito (especialmente os chefes),
mas insistiam em dizer-lhes que
tinham de abandonar aquela terra:
“Não vos avisámos várias vezes para
sair?”
“Tinham a cara tapada e falavam
suaíli”, aÆrma Awoa, quando lhe perguntamos se os insurgentes eram dali,
de Mocímboa mesmo, onde todo este
radicalismo começou em 2012. O
suaíli é uma língua franca falada por
mais de 50 milhões de africanos,
embora por si só não seja uma prova
de que haja estrangeiros vindos de
outros países africanos a combater
entre os Al-Shabab. Como explica ao
PÚBLICO Abudo Gafuro, o suaíli é em
Palma, Muidumbe, Macomia e
Mocímboa uma das línguas mais usadas. Ele próprio a usa muitas vezes.
João Feijó, no seu estudo feito com
base em entrevistas a 23 meninas e
mulheres capturadas pelos insurgentes e que conseguiram fugir, referese à ligação internacional. “Foi referida a existência de relações dos
insurgentes com outros países da
região, particularmente onde o suaíli é usado como língua franca (Tanzânia, Quénia, Somália ou Congo), com
troca de informações e experiências
de doutrinação.”
No Ænal das contas, fossem eles da
terra ou não, estrangeiros ou moçambicanos, Awoa só sabe que escapou
da captura e da morte, daí que não
seja de estranhar a hesitação quando
lhe pedem para ser fotografada. Uma
coisa é falar, que já lhe custou, outra
coisa é que tenha rosto e nome. Acaba por anuir apenas quando se lhe
promete que ninguém lhe verá as
feições.
Se não foi pura sorte, a julgar pelos
testemunhos recolhidos por João
Feijó, Awoa terá, no Æm, conseguido
escapar dos insurgentes porque a
idade acabou por pesar mais em
detrimento da cor clara da sua pele.
Como diz uma das entrevistadas:
“Em geral, desde que sejam donzelas
com maminhas, mulheres como eu,
até 30 anos, raptam. Basta gostarem.
Menos as grávidas ou velhas [que]
podem deixar.”
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Irlanda do Norte: em dia de centenário,
o bicentenário é uma incógnita
JASON CAIRNDUFF/REUTERS

António Saraiva Lima

Regresso da violência
sectária e saída do Reino
Unido são cenários
expectáveis para muitos
norte-irlandeses
No programa oÆcial, consta como
festa de exaltação do unionismo e de
celebração dos laços identitários partilhados com as restantes nações do
Reino Unido, mas, mesmo que as
celebrações e os discursos de hoje
façam jus a essas intenções, será muito difícil que consigam desanuviar o
clima de enorme pessimismo que
afecta a Irlanda do Norte, cem anos
depois da entrada em vigor da lei que
a criou e lhe deu identidade política
e constitucional.
Motivos não faltam: a região, tal
como o resto do mundo, foi fortemente atingida pela pandemia; a primeira-ministra, Arlene Foster, líder do
principal partido unionista, o DUP,
anunciou a demissão na semana passada; a violência regressou a várias
localidades nas últimas semanas; o
novo estatuto comercial pós-“Brexit”
do território provocou fortes disrupções na cadeia de abastecimento de
produtos oriundos da Grã-Bretanha;
e a saída do Reino Unido da União
Europeia acelerou o debate sobre
temas altamente sensíveis, como o
futuro da fronteira e o sonho-pesadelo (consoante o lado da barricada) da
reuniÆcação com a República da
Irlanda.
Talvez por isso os resultados do
inquérito que a BBC fez no início de
Abril não sejam assim tão surpreendentes: 51% dos norte-irlandeses e
54% dos irlandeses admitem que a
Irlanda do Norte vai abandonar o Reino Unido nos próximos 25 anos; e
76% dos norte-irlandeses e 87% dos
irlandeses concordam “que a disputa
sobre o estatuto da Irlanda do Norte
permanece por resolver e que existe
potencial para violência no futuro”.

Território britânico celebra
data redonda no meio de uma
tempestade política, económica
e sanitária

“Brexit”, um incómodo
Num território que travou guerras
civis e religiosas, albergou terroristas
e forças paramilitares e construiu
muros e cercas, antes de baixar as
armas para cicatrizar, são muitos os
fantasmas que ameaçam regressar.
Os anos que se seguiram à implementação dos Acordos de Sexta-Feira
Santa, de 1998, que puseram Æm aos
Troubles — a guerra de 30 anos entre
protestantes unionistas e católicos
nacionalistas — e a abertura das fronteiras físicas e psicológicas que separavam os norte-irlandeses, mostra-

Apelo a todos os
irlandeses que
parem, que
estendam a mão
da tolerância
e da conciliação,
que perdoem
e que esqueçam
Jorge V
Rei de Inglaterra, em 1921

ram, ainda assim, ser possível convalescer e conviver paciÆcamente.
Insolitamente (ou talvez não), foi
o referendo do “Brexit” e o tipo
especíÆco de divórcio que o Governo britânico escolheu e implementou que acabaram por interromper,
aceleradamente, todo esse processo
lento de cicatrização intergeracional. E, em poucos meses, os fantasmas irlandeses foram desenterrados
um a um.
O acordo fechado entre Boris
Johnson e Bruxelas, cujas disposições
comerciais entraram em vigor no início deste ano, quis evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a
República da Irlanda, mas concebeu
um regime regulatório distinto entre
a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte
— que se mantém alinhada com as
regras do mercado único da UE e que
tem de fazer controlos aduaneiros aos
produtos oriundos de Inglaterra,
Escócia e País de Gales.
O impacto prático desta nova realidade criou um sentimento profundo
de abandono junto das facções unionistas, que temem agora que a harmonização das suas regras e procedi-

mentos com a vizinha República da
Irlanda contribua para fazer crescer
os apoios internos à reuniÆcação política da ilha.
Aos primeiros meses de disrupções
nos portos norte-irlandeses, os unionistas voltaram às ruas. E os republicanos também.

Uma data numa revolução
Apesar de ser um dia estrutural para
a deÆnição da arquitectura constitucional que rege a actual Irlanda do
Norte, a data da sua criação “oÆcial”,
3 de Maio de 1921, faz parte de uma
extensa lista de eventos marcantes
na ilha irlandesa, com tanta ou
maior importância histórica que o
próprio dia.
Ainda a viver os efeitos sociais da
ressaca da Grande Fome da década
de 1840, a Irlanda (na altura parte do
Reino Unido) entrou no século XX a
fervilhar com movimentos anti e próautonomia, com uma forte componente religiosa, e respectivos braços
paramilitares — como os Voluntários
Irlandeses (nacionalistas), que vieram a dar origem ao Exército Republicano Irlandês (IRA), ou a Força

Voluntária do Ulster (unionistas).
Nas primeiras eleições depois da I
Guerra Mundial, em 1918, e beneÆ#
ciando do clamor popular causado
pelo esmagamento da Revolta da Páscoa de 1916 pelas forças britânicas, o
partido nacionalista irlandês Sinn
Féin elegeu 73 deputados para o Parlamento de Westminster, mais do
dobro dos partidos unionistas.
Aproveitando o momento, rejeitou,
porém, ocupar os lugares na Câmara
dos Comuns de Londres e optou por
se reunir na recém-formada Assembleia Irlandesa (Dáil Éireann), em
Dublin. Em 1919, declarou a independência do território, dando o pontapé
de saída num conÇito mais generalizado na ilha, travado entre o IRA e o
Exército britânico.
Pressionado pelos protestantes do
Ulster, no Norte do território, a defender a sua pertença ao reino, o Governo de David Lloyd George aprovou o
Government of Ireland Act (1920)
que, entrando em vigor em Maio do
ano seguinte, criou, pela primeira
vez, duas “Irlandas”, com dois parlamentos autónomos, e consumou,
dessa forma, a partição oÆcial do território.
Seis condados da região Nordeste
da ilha deram lugar à Irlanda do Norte e os restantes 26 condados integrariam a “Irlanda do Sul”.
“Apelo a todos os irlandeses que
parem, que estendam a mão da tolerância e da conciliação, que perdoem
e que esqueçam, e que se unam para
inaugurar uma nova era de paz, satisfação e bondade na terra que tanto
amam”, pediu o rei Jorge V, na sessão
inaugural do parlamento da Irlanda
do Norte, dominado por unionistas,
em Junho de 1921.
Com maiores ou menores responsabilidades em diferentes momentos
do atribulado século XX irlandês,
nenhum dos lados da barricada acorreu, no entanto, ao apelo do monarca. O ano de 1922 marcou o reconhecimento britânico da independência
do Estado Livre Irlandês — transformado em República da Irlanda em
1937 —, mas apenas contribuiu para o
aumento da violência sectária e das
divisões insanáveis entre republicanos e unionistas.
A grande batalha acabou por se
travar entre a década de 1960 e o
Ænal dos anos 1990 — os Troubles —,
que tirou a vida a mais de 3500 pessoas e que, mesmo tendo sido resolvida por um sistema de partilha de
poder, deixou cicatrizes profundas
nas relações sociais e políticas entre
pessoas, casas, ruas e bairros dentro
de uma mesma cidade, na Irlanda
do Norte.
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Partido de Modi falha objectivo
nas eleições regionais na Índia
João Ruela Ribeiro

Eleições em cinco estados
indianos ocorreram num
contexto de descontrolo da
pandemia da covid-19 em
todo o país
O partido do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sofreu uma derrota nas eleições para o governo do
estado de Bengala Ocidental, o quarto mais populoso e um dos poucos
em que o partido Bharatiya Janata
(BJP) não está no poder.
Os resultados deram uma maioria
confortável ao Congresso Trinamool
de Toda a Índia, um partido com
grande implantação no estado, que
garantiu 216 lugares no parlamento
regional, num total de 292. O BJP, que
esperava chegar ao poder em Bengala Ocidental, alcançou 74 lugares,
melhorando, apesar de tudo, o resultado alcançado há cinco anos, quando conseguiu eleger apenas três parlamentares.
A derrota do BJP está a ser interpretada como uma penalização do
Governo de Modi pela má gestão da
pandemia. Nas últimas semanas, que
coincidiram com a votação, a Índia
tem registado números muito elevados tanto em termos de casos de
infecção como de mortes.
O Governo está a ser responsabilizado por não ter tomado medidas de
prevenção que evitassem o descontrolo da pandemia, que também está
a deixar o sistema de saúde perto do

colapso. A decisão de autorizar comícios políticos para as eleições regionais, bem como festivais religiosos
que juntaram milhões de pessoas
entre Março e Abril, é vista hoje como
um erro.
No entanto, a derrota do BJP — que
interrompe uma série de ganhos a
nível nacional e regional que estavam a tornar o partido nacionalista
hindu hegemónico na política indiana — em Bengala Ocidental é também

explicada por factores especíÆcos.
Mais do que na resposta à crise sanitária, a campanha eleitoral girou em
torno do tratamento dado à minoria
muçulmana, que naquele estado
corresponde a mais de um quarto da
população.
A retórica xenófoba e nacionalista
do BJP poderá ter afastado o eleitorado mais moderado, que preferiu voltar a depositar a conÆança em Mamata Banerjee, líder do Congresso Tri-

Pablo Iglesias:
“Existe uma
ameaça
fascista”

namool, que foi reconduzida ao
terceiro mandato consecutivo como
chefe do governo regional de Bengala
Ocidental — a única mulher à frente
de um estado indiano.
“Tivesse o BJP vencido Bengala, e
isso seria visto como uma validação
da sua abordagem nacional à covid19. Não podemos fazer o mesmo erro
oposto”, disse ao Guardian o professor de Ciência Política da Universidade de Ashoka, Vinay Sitapati.
RUPAK DE CHOWDHURI/REUTERS

Partido de Modi tinha o objectivo de vencer as eleições regionais no estado de Bengala Ocidental

Líder do Unidas Podemos e candidato pelo seu partido às eleições da
Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias, vê o fascismo como uma ameaça
real não só em Espanha como na
Europa. “Em Espanha, normalizou-se
o fascismo”, declara Iglesias numa
entrevista publicada na edição de
ontem do El País, onde fala ainda do
futuro do Podemos.
“Existe uma ameaça fascista em
Espanha e na Europa. (...) E, no caso
de Espanha, o que temos é uma força
política em que se alguns dos seus
elementos vêm dos sectores mais à
direita do PP, outros vêm abertamente de organizações neonazis”, alerta
Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias foi, recentemente,
alvo de ameaças à sua vida, ao receber uma carta anónima com uma
mensagem ameaçadora e balas de
espingarda. Na entrevista, o candidato do Unidas Podemos confessa o
medo que ainda sente e lamenta que
não possa levar os Ælhos ao parque
infantil sem protecção da polícia.
Sobre as eleições de Madrid e as
sondagens que dão clara vantagem à
candidata do Partido Popular, e actual
presidente da comunidade de Madrid,
Isabel Ayuso, Iglesias responde com
a pergunta: “O que fez bem Trump
para ter mais votos nas segundas eleições presidenciais do que nas primeiras? Nada. Não tem que ver com fazer
melhor. Pelo contrário, o que fez Ayuso em muitos casos roça o criminoso,
veremos o que acontecerá quando for
investigada.”

G7 quer conter propaganda russa
O grupo dos sete países mais ricos do
mundo vai analisar uma proposta
para estabelecer um mecanismo de
resposta rápida para conter a propaganda e desinformação da Rússia,
disse Dominic Raab, ministro dos
Negócios Estrangeiros do Reino Unido. Os ministros dos Negócios
Estrangeiros do G7 reúnem-se a partir de hoje até quarta-feira em Londres, no que será o primeiro encontro presencial em dois anos.
Em declarações à Reuters, o chefe
da diplomacia britânica aÆrmou que
o G7 considera urgente colocar em
acção um mecanismo capaz de conter a desinformação russa. “Para
que, quando virmos essas mentiras
e propaganda ou notícias falsas a ser
divulgadas, possamos, em conjunto,

não só refutar como oferecer a verdade ao povo deste país mas também
à Rússia, à China, a todo o mundo”,
declarou Raab.
A Rússia e a China estão activamente a tentar semear a desconÆança em todo o Ocidente, seja espalhando desinformação nas eleições
ou disseminando mentiras sobre as
vacinas contra a covid-19, dizem as
autoridades de segurança britânicas,
norte-americanas e europeias. A
Rússia tem vindo a negar qualquer
intromissão e diz que o Ocidente está
dominado por uma histeria anti-russa. Já a China diz que o Ocidente é
um mero “bully” cujos líderes têm
uma mentalidade pós-imperial que
os faz agir como policiais globais.
Dominic Raab encontra-se hoje

com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, dando
início a uma semana de reuniões que
têm como objectivo revigorar o papel
do G7 e estabelecer um bastião mais
amplo contra aqueles que o grupo
dos sete países mais ricos vê como
principais obstáculos a uma ordem
internacional baseada em regras.
“A oportunidade para uma cooperação global intensa, para uma cooperação internacional com os nossos
parceiros americanos e, na verdade,
com todas as nações do G7 nunca foi
tão grande”, considerou Raab, acrescentando que o encontro presencial
— só possível devido a medidas como
a testagem dos participantes na
cimeira — torna a diplomacia muito
mais fácil.

MARIA EUGÉNIA DÓRIA
COCHOFEL QUINTELA
FALECEU
Seu marido, filhos, netos e demais família participam o
seu falecimento e que o funeral se realiza amanhã, dia 4,
pelas 15h, da Igreja do Campo Grande para o cemitério
de Benfica. Às 14h30, será realizada a cerimónia religiosa.
Agência Funerária Albufeira
Servilusa - Número Verde Grátis 800 204 222
Serviço Funerário Permanente 24 Horas
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Economia Presidente executivo diz que lítio vai ser vendido na Europa

A Savannah
vai participar
“de forma entusiasta”
no concurso para o lítio
David Archer, CEO do grupo britânico que quer construir
primeira mina de lítio em Portugal, acredita que vai obter apoio
da população e inverter o despovoamento na região do Barroso
Entrevista
Luísa Pinto
O Estudo de Impacto Ambiental do
projecto de ampliação da mina do
Barroso, em Boticas, um
investimento de 110 milhões de
euros liderado pela Savannah, está
em consulta pública até ao dia 2 de
Junho. O presidente executivo da
empresa britânica, David Archer,
diz que a entrada da Galp no
capital da subsidiária portuguesa
da Savannah foi uma boa notícia,
sobretudo pela importância e
reconhecimento que a petrolífera
tem em Portugal — mas a Galp não
é a única com quem a britânica
tem assinado acordos de
fornecimento.
Em entrevista ao PÚBLICO, o
CEO da Savannah diz que gostaria
de ver uma reÆnaria de lítio a
funcionar em Portugal, mas não
tem qualquer intenção de
participar activamente no seu
aparecimento. Acredita que
Portugal pode assumir um papel de
liderança no lítio, mas, quanto à
Savannah, diz que pretende
cingir-se àquilo que sabe fazer,
minerar. Por isso, tenciona
participar “entusiasticamente” no
concurso para atribuição de novas
licenças que o Governo anunciou
há já mais de três anos.
Entregar o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) para a
ampliação da mina do Barroso
demorou um ano mais do que o
prazo que tinham inicialmente
previsto. Porquê?
Porque a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) faz uma avaliação
muito extensiva e rigorosa dos
documentos. Este projecto foi
estudado muito intensamente. Isso
demora o seu tempo. E,
naturalmente, se as perguntas
surgem, temos de preparar as
respostas. EnÆm, é um processo de
avaliação normal, que deve ser o

que é esperado de uma
organização proÆssional como é a
APA. Mas já havíamos antecipado
que iria demorar o seu tempo, a
avaliação do projecto e a sua
aprovação, por isso, estamos
dentro dos prazos.
O processo passou o primeiro
crivo da APA, está agora em
consulta pública. Que
expectativas têm acerca do
resultado?
Nós apresentámos um projecto
que foi intensamente estudado.
Temos um plano de gestão que
preconiza um desenvolvimento
muito sustentável do projecto da
mina. Tal signiÆca que vamos ter
em conta todos os aspectos
ambientais, mas também que
desenhámos uma solução que
procura maximizar a qualidade de
vida das comunidades locais.
Propõe um plano de partilha de
benefícios e um plano de boa
vizinhança, que vai custar cerca
de 15 milhões de euros. Dá uns
600 mil euros por ano. É esse o
preço a pagar pelos impactos?
Como chegou a esse número?
Acreditamos que o apoio da
população é um elemento-chave
em toda a nossa proposta, e
queremos demonstrar que a nossa
preocupação pela comunidade

local é genuína. O nosso programa
pode criar um enorme conjunto de
benefícios em suplemento a outros
benefícios importantes, como criar
emprego ou reverter o
despovoamento na região, o
envelhecimento da população.
Este é também um projecto que vai
deixar muitas taxas no município,
que podem ser aplicadas em
projectos na comunidade e
projectos sociais. Para além de que
vamos pagar grandes quantias de
dinheiro ao governo central, em
impostos, para benefício nacional.
O apoio é um elemento-chave,
mas para já não existe. A
população tem mostrado forte
oposição ao projecto. O autarca
de Boticas diz que o avanço da
mina será uma catástrofe. São
esses planos que vão fazer a
diferença?
Acho que há um grande espectro
de opiniões e pontos de vista. Não
acho que seja correcto dizer que a
comunidade está contra o projecto.
Acha que tem apoios?
Claro que sim. São evidentes nas
centenas de candidaturas a
emprego que recebemos, e ainda
nem abrimos o recrutamento. As
pessoas estão de facto a indicar o
seu apoio. Estamos a falar de uma
parte remota de Portugal, que
sofreu muito com o
despovoamento, que não é uma
das mais ricas de Portugal. Acho
que as pessoas querem ver
emprego e prosperidade,
desenvolver os negócios locais e
aqui terão um impulso dramático.
Um dos nossos compromissos é
preferir fornecedores locais e
negócios locais. Têm sido tempos
difíceis para Portugal, para todos.
Este projecto vai permitir à
economia regional ver a luz ao
fundo do túnel.
Essas candidaturas a emprego
vieram de onde? São de locais?
Ou de geólogos de todo o país?
Não são só geólogos. Vai haver
lugar para enfermeiros, para

Uma refinaria de lítio?
“A Savannah vai limitar-se
a minar e a produzir
a matéria-prima”

Esperamos ter
uma decisão de
desenvolvimento
na primeira
metade do
próximo ano e, se
tudo correr bem,
devemos estar em
produção em
meados de 2023
Não acho que seja
correcto dizer que
a comunidade está
contra o projecto
[mina de Boticas]

contabilistas, para todo o tipo de
proÆssões. O que nós estamos à
procura é de pessoas que venham
trabalhar no projecto e que vivam
na região. Será bom para toda a
gente. Ir buscar pessoas a Boticas
de manhã, levá-las ao Æm da tarde,
e aproveitar as maravilhosas
paisagens que há naquelas
estradas.
Falando de paisagem, este
projecto vai trazer impactos.
Vai mudá-la, irreversivelmente.
A Savannah comprometeu-se a
avançar com as melhores
práticas ambientais. Apresenta
medidas como fazer cortinas
arbóreas para diminuir o
impacto visual ou aspergir as
estradas para não levantar pó.
Este é um projecto de
“mineração verde” (green
mining)?
Nós temos uma abordagem de
green mining, sim, porque é de
facto isso que queremos levar ao
terreno. Temos 238 medidas de
mitigação de impacto concretas. E
temos algumas medidas
importantes, como construir uma
estrada de desvio, por exemplo,
que vai tirar completamente o
tráfego das aldeias. Temos muitos
cuidados com as necessidades de
água, temos preocupações de não
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levar nenhum impacto negativo à
agricultura. Pelo contrário, a nossa
abordagem é ajudar a desenvolver
a agricultura na área, com várias
medidas de apoio. Achamos que
esse esforço vai ajudar a
reequilibrar os impactos negativos
do despovoamento e do abandono
das terras. Porque esse é que é o
maior desaÆo daquela paisagem
agrícola protegida. Entre as nossas
medidas, estão muitas políticas de
promoção e desenvolvimento da
agricultura artesanal. Levamos isso
muito a sério.
No entanto, é preciso aguardar
pela consulta pública e pela
decisão final da APA. Prevê-se
que seja um processo muito
participado. Ainda falta um mês
e já tem 24 contributos.
Estou ansioso pelo Æm deste
processo. Estou sobretudo
desejoso de conhecer a população
e fazer mais amigos em Boticas nas
próximas semanas.
Quando serão as conversas com
a população, que propõem no
EIA?
Estamos à espera do calendário da
APA. Precisamos de o respeitar,
por isso, aguardamos. Depois de o
termos, vamos fechar as datas dos
nossos encontros com a
população. E a comunidade local

será, naturalmente, a primeira a
saber.
Quanto é que a Savannah já
investiu, até agora, em Boticas?
Já temos cerca de 30 milhões de
euros investidos neste projecto.
Os investimentos previstos
mantêm-se nos 110 milhões de
euros?
Sim, achamos que se vai manter
nesse montante. Temos algumas
contingências planeadas, que
podem levar a mais 20 milhões de
euros. Mas, para já, mantemo-nos
nos 110 milhões.
Fez recentemente um aumento
de capital, de cerca de 12
milhões de euros, logo depois
do anúncio da entrada da Galp
no capital da empresa
[subsidiária do grupo em
Portugal]. Planeia fazer mais
rondas de investimento?
Não. Acreditamos que já
conseguimos todo o Ænanciamento
necessário até termos a decisão de
desenvolvimento da mina, em
meados do próximo ano. O
aumento de capital foi muito bem
suportado por instituições
britânicas e europeias, assim como
pelos nossos accionistas.
Que importância tem o acordo
assinado com a Galp? Quem
teve a iniciativa?

Confesso que não me lembro como
é que as conversas começaram
originalmente. Sei que andámos a
falar com a Galp desde Abril do
ano passado, e que criámos uma
relação verdadeiramente
excelente. Ficámos muito
impressionados com a sua
capacidade e com o compromisso
que tem em Portugal. É um nome
sobejamente conhecido e uma
marca reconhecida. Nós talvez não
sejamos conhecidos, mas a Galp é
uma empresa muito conhecida e
respeitada.
Uma das contrapartidas da
entrada no capital foi assinar
um acordo prévio de
fornecimento. Tem mais
acordos off-take assinados, ou só
com a Galp?
Temos estado a falar com um
número alargado de grupos
europeus, e tenho o prazer de
garantir já que toda a nossa
produção vai Æcar na Europa, e
ajudar a indústria de mobilidade
eléctrica na Europa, e em Portugal.
Irão com certeza surgir outras
abordagens como a que estamos a
criar e que vão catalisar o
desenvolvimento de
oportunidades industriais em
Portugal, e aprofundar e alargar a
base industrial do país.
Acreditamos que vamos ajudar
Portugal a ter mais resiliência
económica.
Diz que todo o vosso
concentrado vai ser vendido na
Europa. Mas ainda não há
refinarias a funcionar. Vai ser
processado onde?
Há vários projectos de reÆnarias
em curso na Europa — se calhar,
não estão todas anunciadas, mas
nós temos conhecimento delas.
Ninguém tem dúvidas de que há
uma que vai ser desenvolvida na
Finlândia, e sabe-se de mais dois
grupos que querem avançar na
Alemanha. Haverá pelo menos três
fábricas de hidróxido de lítio na
Europa.
Haverá alguma em Portugal?
Vamos ver o que acontece.
Gostaríamos muito de ter uma
fábrica de hidróxido em Portugal.
A Savannah pretende ter um
papel activo nisso?
Não. A Savannah vai limitar-se a
fazer aquilo que sabe fazer, e que é
minar e produzir a matéria-prima
propriamente dita.
O seu parceiro Galp não pode
ter um papel activo nisso?
Essa pergunta deve ser feita à Galp
e não a mim.
Na apresentação do vosso
projecto, falam na vantagem de
estarem perto do Porto de
Leixões. O Governo gostava de
ter uma refinaria aí,
precisamente. E a Galp tem aí
terrenos de uma outra refinaria
que vai descontinuar.
Seria formidável que existisse uma
fábrica em Portugal, é tudo o que

posso dizer. O Porto de Leixões Æca
apenas a 140km da mina. Essa é, de
facto, uma característica
importante, essa proximidade,
porque vai diminuir a pegada
ambiental do projecto. Estar
próximo do porto é um aspecto
importante, assim como o facto de
nós querermos usar energias
renováveis na unidade de
processamento industrial [para
fazer concentrado de
espodumena] na mina do Barroso,
vamos usar tanto energia eólica
como hídrica. Estamos a caminhar
para conseguir uma produção de
concentrado de lítio com zero
emissões de carbono.
A Savannah tem estado em
contacto com empresas de
baterias ou de componentes?
Recebeu contactos para
participar em algum projecto?
A resposta curta é não. Até porque
nós temos vários degraus entre
nós, na cadeia. Desejavelmente, o
nosso projecto ajudará a catalisar o
desenvolvimento da capacidade de
reÆnação em Portugal e isso vai
impulsionar o desenvolvimento de
outras indústrias.
O Governo tem anunciado há
vários anos um concurso para
prospecção e pesquisa de oito
áreas estratégicas. Vão
participar, quando ele chegar a
ser lançado?
Vamos participar, e de forma
entusiasta! Nós estamos
razoavelmente comprometidos
com Portugal, e em ajudar ao
desenvolvimento de Portugal como
um país-chave no hub de produção
desta matéria-prima, que é vital
para a Europa. Há uma hipótese
real de Portugal liderar este
mercado.
Mas Portugal não integra o
IPCEI (Projecto Importante de
Interesse Europeu Comum)
criado para o lítio, o que

Já temos cerca
de 30 milhões
de euros investidos
neste projecto
[Os apoios ao
projecto] são
evidentes
nas centenas
de candidaturas
a emprego que
recebemos, e ainda
nem abrimos
o recrutamento

permitiria às empresas receber
apoios públicos que não fossem
contabilizados como ajudas de
Estado. Isso foi uma má notícia
para a Savannah?
Confesso que não estou muito a
par dessa possibilidade, sei que há
muitos programas europeus a
serem desenvolvidos nesta área e
para o desenvolvimento das
políticas que, às vezes, me é difícil
conseguir acompanhar. Temos
andado demasiado ocupados com
o Estudo de Impacte Ambiental.
Está a anunciada a abertura de
dois mercados futuros no lítio.
Que impacto é que isto pode ter
na fixação dos preços e no
desenvolvimento dos projectos
do lítio?
É uma iniciativa verdadeiramente
importante, porque vai fornecer
mais visibilidade na questão da
Æxação de preços e transparência
nos mercados que vão
transaccionar o lítio. E pode ser
também um mecanismo para
ajudar a Ænanciar novos
desenvolvimentos de minas, que os
produtores de minério podem usar
para gerir as suas receitas e
garantir saúde Ænanceira de longo
prazo à sua organização.
Quando espera começar a
produzir concentrado de
espodumena na mina do
Barroso?
Esperamos ter uma decisão de
desenvolvimento na primeira
metade do próximo ano e, se tudo
correr bem, devemos estar em
produção em meados de 2023.
Este calendário coincide com as
previsões de aumento de procura
de carros eléctricos e de lítio na
Europa. Foram vendidos cerca de
um milhão de veículos eléctricos
no ano passado. A Comissão
Europeia estima que a procura
ascenda a sete ou oito milhões de
carros eléctricos em 2025.
Há outras opções para a
descarbonização e outras linhas
de investigação. Não teme que o
tabuleiro possa mudar, e o lítio
perca essa importância?
Não propriamente. O uso de
baterias nos carros de passageiros
vai ser dominante. Podemos ver
soluções de hidrogénio ou outras, e
honestamente acredito que há
espaço para todas estas
tecnologias. Trata-se de uma
transição de relevo, e a Comissão
Europeia tem sido muito
perspicaz, tanto no
reconhecimento do imperativo que
é combater as alterações
climáticas, como em trabalhar no
que deve ser uma grande
oportunidade para a Europa. É a
oportunidade industrial mais
excitante que a Europa tem neste
momento e que pode dominar.
Pode, pelo menos, garantir um
segundo lugar muito próximo na
mobilidade eléctrica a nível global.
Os EUA já perderam esta corrida.
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MEGA – Make Europe Great Again!?
Opinião

Miguel Coelho
Apesar das perspetivas otimistas
do FMI para a economia mundial,
é certo que a recuperação não
ocorrerá de forma homogénea
nas várias regiões do mundo,
nem tampouco dentro dos
próprios países, o que nos coloca
perante um inevitável (?)
agravamento das desigualdades.
De acordo com o FMI (abril de
2021), as perdas acumuladas
durante o período 2020/22, face
às projeções pré-pandemia, são
equivalentes a 20% do PIB per
capita no caso dos mercados
emergentes e países em
desenvolvimento (excluindo
China), enquanto nas economias
avançadas essa perda não
ultrapassa os 11%.
De igual forma, perspetiva-se
que a recuperação dos três
grandes blocos económicos
ocorra a várias velocidades. Com
efeito, enquanto a China terá
regressado a níveis pré-covid já
em 2020 e os EUA deverão fazê-lo
ainda em 2021, a União Europeia
(UE) só deverá recuperar em
Ænais de 2022 (com alguns dos
seus membros apenas em 2023).
Uma recuperação a várias
velocidades…
Após a crise Ænanceira de
2007/2009, a Europa recuperou
de uma forma mais lenta do que
os EUA, tendo inclusive sofrido
uma dupla recessão, na medida
em que à crise anterior se juntou
em 2010/2011 uma crise da dívida
soberana.
Duas das principais razões
para o sucesso norte-americano
residiram na rápida resposta do
Governo e na Çexibilidade da
economia, em particular no que
respeita ao mercado de trabalho,
em contraponto com a paradoxal
lentidão das respostas públicas
europeias e a tradicional rigidez
do mercado laboral.
Desta vez, tendo em
consideração a natureza distinta
da crise, e que se traduziu no
“encerramento” da atividade
económica (quer do lado da
oferta, quer do lado da procura)
em resposta à pandemia,
gerou-se uma expectativa junto
de muitos europeus de que tudo
seria desta vez diferente.
Infelizmente, a realidade Æcou
muito aquém das expectativas.
Resultado da rigidez estrutural

da sua economia e da tímida
resposta pública, a que desta vez
acresceu uma desastrosa gestão
do programa de vacinação, a UE
registou em 2020 um
abrandamento económico mais
severo do que o observado nos
EUA, perspetivando-se que no
Ænal de 2022 o PIB esteja apenas
1,2% acima do observado em
2019, valor que compara com um
crescimento esperado, em igual
período, de 6,3% para os EUA.
Saliente-se que no próprio seio
da União Europeia a recuperação
também deverá assumir
geometria variável. Na realidade,
enquanto Portugal deverá ter um
PIB em 2022 cerca de 0,6% acima
do observado em 2019, o
crescimento nos países mais
dinâmicos de Leste dever-se-á
situar, em igual período, acima
dos 4%.
… e algumas explicações
possíveis
Como referido, as diferenças na
Çexibilidade do mercado de
trabalho e na prontidão e
adequação da resposta pública
parecem explicar as diferenças
observadas na recuperação das
economias europeia e
norte-americana nas duas
últimas crises (2007/2009 e
2020/2021).
Com efeito, e tendo em
consideração a análise da
evolução do mercado de
trabalho, constata-se que nos
EUA a taxa de desemprego
demorou 119 meses a recuperar
para valores anteriores à crise de
2007/2009 (4,4%), enquanto na
zona euro, para regressar a uma
taxa de 7,3%, foram precisos 148
meses. De igual forma,
durante a atual crise, a taxa
de desemprego nos EUA, depois
de ter subido de 4,4% em março
de 2020 para 14,8% em abril de
2020, caiu para menos de metade
em sete meses!
No que respeita às divergências
na dimensão e características dos
apoios públicos à economia, as
diferenças parecem igualmente
evidentes.
Com efeito, se nos EUA a
dimensão do esforço público,
utilizando como proxy o déÆce
público em percentagem do PIB,
dever-se-á situar em 2020/2021
em valores médios de 15,4% do
PIB (10,4 p.p. acima da média
observada no quadriénio
2016/2019), no caso da zona
euro, esse esforço atingiu apenas
os 7,2% do PIB (6,3 p.p. acima da
média observada no quadriénio
2016/2019).

Perspectivas de crescimento do PIB entre 2019 e 2022
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Alemanha

EUA
PÚBLICO

MARIA JOÃO GALA

Por outro lado, se nos EUA o
suporte Æscal foi,
fundamentalmente, pela via
direta de despesa adicional/
perda de receita (25,5% do PIB) e
em menor escala pela via
indireta dos mecanismos de
empréstimos/garantias (2,4% do
PIB), na zona euro a estratégia foi
claramente distinta (por
exemplo, em Itália a despesa
adicional/perda de receita
representou apenas 8,5% do PIB,
enquanto os mecanismos de
empréstimos/garantias
representaram 35,3% do PIB).
Conclusões
Nos últimos anos, a União
Europeia (UE) está a enfrentar
uma onda de “eurofobia”, com
parte signiÆcativa da população
europeia a responsabilizar a UE
pelos problemas nacionais.
A estratégia MEGA (Make
Europe Great Again), coordenada
pela Alemanha, procura,
segundo os seus autores,
“responder a esta problemática
no universo dos jovens de
diferentes contextos sociais
e culturais, ajudando-os a
desmascarar notícias falsas
e populistas sobre a Europa,
dotando-os de conhecimentos
para desenvolver o seu
pensamento crítico e criar uma
atitude mais positiva em relação
à UE”.
Apesar de considerar a
iniciativa europeia muito
louvável, o certo é que para que
a UE se torne “MEGA” para os
jovens europeus terá, antes de
mais, de se transformar num
local promotor de inovação e de
empreendedorismo.
Na realidade, sendo os EUA
líderes na transformação digital
e a China líder em matérias de
eÆciência na produção e
capacidade de massiÆcação de
produtos, terá a Europa,
líder em matérias do domínio
cientíÆco, de ser capaz de
transformar ciência em inovação
e a inovação em produtos
transacionáveis. Só assim,
ultrapassando o “velho” modelo
industrial centrado na
Alemanha, conseguirá a Europa
ser atrativa para os jovens.
Sem esta mudança de
paradigma, a desesperança da
juventude europeia continuará a
ser terreno fértil para a
“eurofobia” e populismos,
tornando difícil construir uma
Europa “great again”.
Professor auxiliar
na Universidade Lusíada
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Casinos negoceiam com Governo resgaste do
sector devido a “prejuízos sem precedentes”
DANIEL ROCHA

Luís Villalobos

De acordo com o grupo
Estoril-Sol, foi alcançado
“um acordo na
generalidade”. Resultado
final ultimado em breve
A Associação Portuguesa de Casinos
(APC) quer a ajuda do Governo para
encontrar “soluções que permitam
resgatar as empresas concessionárias de jogo e repor a solvabilidade
do sector”, na sequência de “prejuízos de exploração sem precedentes”
provocados pela covid-19.
De acordo com o grupo Estoril-Sol,
que lidera o mercado e controla os
principais casinos portugueses (o de
Lisboa e do Estoril), “decorrem neste
momento negociações com essa Ænalidade entre o Governo e a APC”. O
grupo adianta ainda, no seu relatório
e contas (R&C) de 2020, divulgado
esta sexta-feira, que, “em face do acordo na generalidade já alcançado”, há
a esperança de que “um resultado
Ænal possa ser ultimado” em breve.
O PÚBLICO questionou o Ministério da Economia e o Turismo de Portugal sobre a ajuda que está a ser
negociada, mas não obteve resposta
em tempo útil. Da mesma forma, também não foi possível uma reacção por
parte APC, presidida por Jorge Armindo, que é também administrador da
Estoril-Sol (via Amorim Turismo,
dona de 32,6% do capital do grupo,
cabendo a maioria ao Pansy Ho, Ælha
de Stanley Ho, via Finansol).
No R&C, a empresa dá conta do
mau resultado do ano passado devido
ao encerramento das salas logo a 14
de Março (aderiu ao layoff simpliÆcado), abrindo depois em Junho com
horários limitados. Assim, e depois
de um lucro de 14,5 milhões de euros
em 2019, registou um prejuízo de 12,9
milhões. E o resultado só não foi pior
porque o grupo tem também uma
presença no online, numa parceria
dividida a 50% e efectivada via Malta

com o grupo Estoril-Sol a destacar no
seu R&C agora divulgado que 2021 “já
se encontrará completamente comprometido”, e que é “muito difícil
admitir que as receitas anuais venham
a ultrapassar, a exemplo do ano transacto, os 50% da receita anual anterior à pandemia”.
Assim, perspectiva-se que as unidades de jogo do grupo, “a exemplo
dos demais casinos físicos portugueses”, venham a registar, “por via da
força das limitações de funcionamento que o Governo resolveu aplicar
decorrentes da pandemia, uma dramática quebra de actividade que sem
a existência de medidas de apoio por
parte do Governo porá seguramente
em causa a sobrevivência do negócio”. A nível geral, o pior período foi
o do segundo trimestre do ano passado, quando as receitas do sector não
foram além dos 11,5 milhões, o que
representou uma quebra de 85% em
termos homólogos.

Efeitos duradouros
Grupo Estoril-Sol, que lidera o
mercado, registou prejuízo de
12,9 milhões de euros

[Estão a ser
negociadas]
soluções que
permitam resgatar
as empresas
e repor a
solvabilidade
do sector

com os belgas da Gaming1.
Em 2020, não só a operação na
Internet (ESC Online) teve mais receitas do que o Casino de Lisboa, chegando aos 44,3 milhões contra 38,3
milhões da maior unidade física do
grupo (em 2019 os valores foram de
38,7 milhões e 84,4 milhões, respectivamente), como foi a única que deu
lucro: 14,8 milhões, mais 60% em termos homólogos. As receitas totais do
grupo Estoril-Sol não foram além dos
135,7 milhões (contando aqui também
com o Casino da Póvoa), o que representou uma queda de 41%.
Esse foi, de resto, o registo deste
sector em termos globais, que, segundo os dados do Serviço de Regulação
e Inspecção de Jogos (SRIJ, ligado ao
Turismo de Portugal), viu as receitas
caírem 50% no ano passado, para
159,7 milhões de euros.
Além do Grupo Estoril-Sol, operam
também neste negócio os grupos Sol-

verde (com o casino de Espinho, Chaves e os do Algarve), Amorim Turismo
— ligada a Jorge Armindo (e que, além
da posição da Estoril-Sol, está no Casino da Figueira e ligado ao de Tróia,
com a Aquarius), a ITI (Madeira) e a
Romanti (Açores). De acordo com o
SRIJ, há 12 casinos e uma sala de
máquinas de jogo em funcionamento
no território nacional, distribuídos
por nove zonas de jogo.

Jogo online dispara
O jogo online, que conta com 15 entidades autorizadas, que detêm 25
licenças de jogo (11 de apostas desportivas à cota e 14 de fortuna ou azar),
teve um percurso inverso, subindo,
segundo os dados oÆciais, 57%, para
336,3 milhões de euros, superando
assim com larga margem as receitas
dos concessionários com os casinos.
Para este ano, as perspectivas também não são boas para os casinos,

Em Janeiro deste ano, a APC dizia,
citada pela Lusa, que não encarava
este ano com optimismo. “Um controlo da pandemia, mesmo que acontecesse, teria efeitos muito lentos”,
defendeu. Os casinos físicos, referiu
a APC, “já se defrontavam com uma
concorrência crescentemente agressiva, quer por parte do jogo de casino
online, quer dos jogos físicos e online
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, e com o covid-19, “esta concorrência intensiÆcou-se”.
No seu R&C, o grupo Estoril-Sol diz
ainda que Æcou isento do pagamento
das contrapartidas mínimas anuais
ligadas às concessões e recorda que
o Governo prorrogou o contrato de
concessão da zona de jogo do Estoril
por um ano, até ao Ænal de 2021.
Sobre esta matéria, refere que neste
momento ainda não são conhecidos
os termos do caderno de encargos
relativo ao concurso público para
uma nova concessão, ao qual diz que
vai concorrer.
PUBLICIDADE
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AVISO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DE UM ESTABELECIMENTO
DE APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DE UM ESTABELECIMENTO
DE APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTABELECIMENTO DE
APOIO SOCIAL DENOMINADO “CASA DA QUINTA DA FEITEIRA”

O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato de um estabelecimento
de apoio social sem denominação, com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a direção e responsabilidade de “Carla Pereira Lopes - Apoio Social para Pessoas Idosas,
Unipessoal Lda.”, representada por Carla Maria Pereira Lopes;
y
está instalado em Rua Ramiro Pinto Meireles, n.º 98, em Sobrosa, Paredes.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 67/2021, de
2021-03-31, porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
O Presidente, Rui Fiolhais

O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato de um estabelecimento
de apoio social sem denominação, com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a propriedade de Daniela Sofia Lopes Monteiro, titular do NISS 11676031046 e do NIF
224105795 e Marco Alexandre Alves de Melo, titular do NISS 12016426831 e do NIF 240165802;
y
está instalado em Rua Bouça do Milho n.º 84 4900-279 Carreço Viana do Castelo.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 58/2021, de
2021-03-24, porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
O Presidente, Rui Fiolhais

O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato do estabelecimento de
apoio social denominado “Casa da Quinta da Feiteira”, com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a direção e responsabilidade de “Doroteia Aurea Domingues, Unipessoal Lda.”,
representada pela sócia-gerente Doroteia Aurea Correia Lima Domingues;
y
está instalado em Rua Dr. Jorge da Fonseca Jorge, n.º 156, 4415-945 Grijó, Vila Nova de Gaia.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 36/2021, de
2021-02-17, porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
O Presidente, Rui Fiolhais
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AGRICULTURA E MAR
AVISO

AVISO ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO IMEDIATO E URGENTE
DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL DENOMINADO
EMÍLlA CARDOSO - UNIPESSOAL LD.ª

AVISO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTABELECIMENTO DE
APOIO SOCIAL DENOMINADO “MELHORES CUIDADOS LD.ª”

O Instituto da Segurança Social confirmou o encerramento administrativo imediato e urgente do estabelecimento
de apoio social denominado Emília Cardoso - Unipessoal Ld.ª com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a propriedade de Emília Cardoso - Unipessoal Ld.ª;
y
está instalado em Rua Conde de Avranches n.º 559 - Paranhos – 4200-485 Porto.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP confirmou o encerramento, através da Deliberação n.º 51/2021, de
2021-03-17, que ratificou o despacho de 2021-01-27 do/a Sr. Diretor da Unidade de Fiscalização do
Norte, após decisão da Sra. Delegada de Saúde/Coordenadora da Unidade de Saúde Pública - ACES
Porto Oriental, porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições de
instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo potencial
para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal de acesso ao estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
O Presidente, Rui Fiolhais

O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato do estabelecimento de
apoio social denominado “Melhores Cuidados Ld.ª”, com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a propriedade de “Melhores Cuidados Ld.ª”, NISS 25144858680 e NIF 514485868;
y
está instalado em Rua do Lidador n.º 651 - Aldoar 4100-308 Porto.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 68/2021, de
2021-03-31, porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
O Presidente, Rui Fiolhais
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ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DE UM ESTABELECIMENTO
DE APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO IMEDIATO E URGENTE DE UM
ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO

O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato de urn estabelecimento
de apoio social sem denominação, com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e de Centro de Dia;
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a propriedade de Rute Isabel dos Santos Soares;
y
está instalado em Estrada Exterior da Circunvalação, n.º 3670 e 3653 - Casa 1, em Rio Tinto, Gondomar.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 66/2021, de
2021-03-31, porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
O Presidente, Rui Fiolhais

O Instituto da Segurança Social confirmou o encerramento administrativo imediato e urgente de urn
estabelecimento de apoio social sem denominação, com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a propriedade de Sueli Moreira dos Santos Balboa;
y
está instalado em Rua S. Francisco de Assis, n.º 2, Vilarandelo, Valpaços.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP confirmou o encerramento, através da Deliberação n.º 28/2021, de
2021-02-11, que ratificou o despacho de 2021-01-12 do/a Diretor da Unidade de Fiscalização do Norte,
porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições de instalação,
segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo potencial para os
direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal de acesso ao estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
O Presidente, Rui Fiolhais
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Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

AVISO
Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento
de um posto de trabalho da carreira e categoria de
assistente operacional do mapa de pessoal do Gabinete
de Planeamento, Políticas e Administração Geral, para o
exercício de funções na Divisão de Gestão Patrimonial.
1. Em cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 3.º e o
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada
e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro,
torna-se público que, por meu despacho datado de 31 de
março de 2021, estará aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação na Bolsa de Emprego Público
(BEP), um procedimento concursal comum de recrutamento
para o preenchimento de um posto de trabalho previsto no
mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral, na carreira e categoria de assistente
operacional, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
2. O local de trabalho situa-se nas instalações do Gabinete de
Planeamento, Políticas e Administração Geral, sito na Praça do
Comércio, em Lisboa.
3. O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções
inerentes à carreira e categoria de assistente operacional, de
grau de complexidade funcional 1, compreendendo as seguintes
funções e competências: experiência ou formação em áreas
de manutenção e reparação de infraestruturas de edifícios,
nomeadamente, no que se refere a instalações elétricas, rede
de abastecimento de águas e rede de saneamento, bem como
em transporte de equipamentos, materiais de economato e
de arquivo, montagem e desmontagem de mobiliário diverso,
desocupação de salas, arrumação de armazéns de mobiliário,
entre outras, nas áreas de competências da Divisão de Gestão
Patrimonial, previstas no artigo 17.º-A do Despacho n.º
1282/2014, de 25 de dezembro, alterado e republicado pelo
Despacho n.º 3700/2018, de 6 de abril, publicado no Diário da
República, 2.ª Série, n.º 72, de 12-04-2018.
4. A publicação integral do presente procedimento concursal
encontra-se disponível na Bolsa de Emprego Público, em
https://www.bep.gov.pt e na página eletrónica do GPP, em
https://www.gpp.pt, no separador “O GP / O que fazemos /
Recrutamento / Procedimentos Concursais comuns”.
O Diretor-Geral
Eduardo Diniz
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TRIBUNAL JUDICIAL DA
COMARCA DE FARO
Juízo Local Cível de Portimão - Juiz 1
Processo: 815/21.6T8PTM

AVISO
Concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário na carreira e categoria
de técnico de informática-adjunto
Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação do
presente Aviso no Diário da República, Concurso externo de
ingresso para preenchimento do seguinte posto de trabalho,
assim designado no Mapa de Pessoal destes Serviços:

Lista dos acionistas cujas participações excedem 2% do capital social do Banco
Finantia, S.A., publicada de acordo com o disposto no artigo 110° do Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 298/92, de 31 de dezembro.
Acionista

Participação

Finantipar, SA ..............................................................................................60,41%
Natixis ...........................................................................................................9,67%
VTB Capital PE Investment Holding (Cyprus), Ltd ......................................9,70%
Erste Abwicklungsanstalt .............................................................................8,93%
Surfolk SL .....................................................................................................2,71%
JSC “VTB Capital Holding” ..........................................................................2,49%

Função: exercício funções de Técnico de informática-adjunto,
previstas na Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, no âmbito
das competências atribuídas à Divisão de Controlo de
Infraestruturas, nomeadamente: assegurar a manutenção do
sistema de telegestão e do software; proceder ao tratamento
de dados; garantir a gestão e manutenção da rede.
Os requisitos e condições de candidatura ao mencionado
procedimento concursal constam do Aviso n.º 8126/2021, 2.ª
Série, n.º 84 de 30 de abril, podendo ainda ser consultadas na
Bolsa de Emprego Público – BEP, acessível em www.bep.gov.
pt, e na página eletrónica dos SIMAS de Oeiras e Amadora em
https://www.simas-oeiras-amadora.pt/#/recrutamento.

Banco Finantia, S.A.
Rua General Firmino Miguel, 5 • 1600-100 Lisboa • PORTUGAL
Matrícula na Cons. do Reg. Com. de Lisboa e Pessoa Colectiva nº 501.897.020
Capital Social: EUR 150.000.000

✝

Dr. CARLOS ALBERTO
QUADROS DE AZEVEDO CRUZ
MISSA DE 1º ANIVERSÁRIO
Sua Família participa que será celebrada missa
pela sua alma, no próximo dia 3 de Maio às
19h00 na Igreja de Santa Joana Princesa.

SIMAS de Oeiras e Amadora, 30 de abril de 2021
O Diretor Delegado
Alfredo Romano de Castro

A Juíza de Direito
Dra. Ana Cláudia Rodrigues
Russo
A Oﬁcial de Justiça
Maria Isabel Furtado Vieira
Público, 03/05/2021

Lisboa, 26 de abril de 2021

1 Técnico de informática-adjunto, nível 1, para a Divisão
de Controlo de Infraestruturas

P.N.

ANÚNCIO

Acompanhamento de Maior
Requerente: Paulo Manuel
Sequeira Horta
Acompanhada: Vitória Maria
Sequeira Cotovio Horta
Faz-se saber que foi distribuído
neste Tribunal, o processo de
Acompanhamento de Maior
em que é requerida Vitória
Maria Sequeira Cotovio Horta,
com domicílio: Centro Apoio
A Idosos Urb. Quinta dos
Poços, 8400-287 Ferragudo,
com vista à determinação de
medidas adequadas.
N/ Referência: 119877256
Portimão, 20-04-2021

Clínic Anne Therapy

The symbiosis between biodynamic
psychotherapy and biodynamic massage.
When words stop the analyzing of the physical
reaction is imperative.
“Metamorphosis” Unissex.
Lx- Parque das Nações. Tel. 918 047 446

ALUGA-SE
Edifício na entrada principal de Portimão,
junto à zona comercial, com 3.600m2.
1.000m2 por piso.
Poderá ser alugado por inteiro ou por
frações. 2.º Piso preparado para escritórios
individuais ou escola de formação.
Edifício todo interligado por escadas e
elevador e com 3 entradas independentes.
Informações complementares pelo telef:
967947044 ou email paixanito73@gmail.com

EDIFÍCIO DIOGO CÃO

A.M.

DOCA DE ALCÂNTARA NORTE, LISBOA
(JUNTO AO MUSEU DO ORIENTE)
HORÁRIO: 2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H

Agência Funerária Magno - Alvalade
Serviço Funerário Permanente 24 Horas

MAIS INFORMAÇÕES:

loja.publico.pt | 210 111 010

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer
- Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É a única organização em Portugal, de âmbito nacional,
especiﬁcamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem
cerca de dez mil associados em todo o país.
Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e informais, Apoio domiciliário, Apoio Social e Psicológico
e Consultas Médicas da Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa ativamente no movimento mundial e europeu sobre as
demências, procurando reunir e divulgar os conhecimentos mais recentes sobre a Doença de Alzheimer, promovendo o seu
estudo, a investigação das suas causas, efeitos, proﬁlaxia e tratamentos.

Contactos:
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa
Telefones: 213 610 460 - Fax : 21 361 04 69 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Centro de Dia Prof. Doutor Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa
Telefone: 213 609 300 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim», Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia
2765-029 Estoril - Telefone: 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org
Horário de Atendimento: Quartas e sextas, entre as 9h e as 13h
Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31 «A, 2080-114 Almeirim
- Telefone: 243 000 087 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org
Delegação Norte da Alzheimer Portugal: Centro de Dia «Memória de Mim», Rua do Farol Nascente
n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra - Telefone: 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro da Alzheimer Portugal: Centro de Dia do Marquês, Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal - Telefone: 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org
Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Complexo Social da Quinta da Moita - Oliveirinha 3810 Aveiro, Telefone: 234 940 480 - E-mail: geral.aveiro@alzheimerportugal.org
Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional
da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 Funchal, Telefone: 291 772 021 - Fax: 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

28 • Público • Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

Ciência Neurociências e o papel do envelhecimento

Há um mecanismo que ajuda a drenar
substâncias tóxicas ligadas a Alzheimer
Dois estudos distintos com a participação de dois cientistas portugueses dão-nos pistas sobre a doença
de Alzheimer e podem contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos para esta patologia
INSTITUTO SALK

Teresa Sofia Serafim
Qualquer novo conhecimento que se
possa ter sobre a doença de Alzheimer é bem-vindo. Na última semana,
dois estudos trouxeram-nos novas
informações sobre a doença. Num
deles, publicado na revista Cell Stem
Cell, conÆrma-se que a forma de
Alzheimer que afecta 95% dos doentes está dependente do envelhecimento e que as células de doentes de
Alzheimer têm algo em comum com
as células cancerosas. No outro trabalho, divulgado na revista Nature, identiÆcou-se um mecanismo que ajuda a
remover substâncias tóxicas no cérebro ligadas à doença e deve ser tido
em conta no seu tratamento. Ambos
os trabalhos tiveram a participação
de investigadores portugueses.
Diana Fernandes foi uma das cientistas envolvidas no trabalho publicado na Cell Stem Cell, que foi liderado
por Jerome Mertens, do Instituto Salk
de Estudos Biológicos, nos EUA. A
investigadora refere que há uma componente genética que explica 5% dos
casos de Alzheimer e em que os doentes têm sintomas cedo. “Não conseguimos explicar os restantes 95% dos
casos, pois os pacientes não aparentam ter defeitos genéticos”, nota,
adiantando que a única pista é que
desenvolvem a doença em fases mais
tardias da vida. Portanto, sabe-se que
o envelhecimento é um factor de risco, mas a investigadora salienta que,
até há pouco tempo, não se tinha
estudado bem o processo de envelhecimento em células em laboratório.
Foi em 2015 que Jerome Mertens
descobriu uma técnica que permite
isolar células da pele de doentes e
convertê-las directamente em neurónios, conseguindo preservar a sua
idade (são as células iNs). “Até aqui,
para converter células da pele em
neurónios, tínhamos de reverter as
células estaminais e só depois convertê-las em neurónios, o que ‘apagava’
a idade”, diz Diana Fernandes. Eram
neurónios rejuvenescidos.
Para o estudo agora divulgado, a
equipa comparou esses dois métodos
a partir de células da pele de 13 doentes que desenvolveram a doença
numa fase tardia com as de 19 pessoas
saudáveis em idades comparáveis.
VeriÆcou-se que os neurónios rejuvenescidos eram bastante semelhantes
aos de indivíduos saudáveis e que não
mostravam provas da doença. E
quando se compararam os neurónios

SANDRO DA MESQUITA

Neurónios criados a partir de
células da pele de doentes com
Alzheimer; e, por baixo, vasos
linfáticos nas meninges (a verde)
e a beta-amilóide (a vermelho)
no cérebro de um ratinho

que retinham a idade (iNs) de doentes
com idade avançada com os de pessoa saudáveis com a mesma idade?
Viu-se que os neurónios dos doentes
de Alzheimer tinham características
diferentes dos das pessoas saudáveis.
“As células de doentes com Alzheimer
têm menos estruturas sinápticas, que

são cruciais na comunicação entre
neurónios”, exempliÆca Diana Fernandes, agora a fazer o doutoramento na Universidade de Amesterdão.
Os resultados sugerem ainda que
células dos doentes com Alzheimer
parecem perder a sua identidade
“adulta” e competências altamente
especializadas. “A perda da especialização é tão dramática que faz com
que as células com Alzheimer se assemelhem mais a células nervosas imaturas — encontradas no desenvolvimento do cérebro no período pré-natal”, conta. Este processo também
acontece nas células cancerosas, que
perdem a sua maturidade em relação
a células saudáveis. Por isso, o estudo
sugere que, como no cancro, esse
processo ocorre nos neurónios através de stress e danos no ADN.
As pistas deixadas pelo estudo são
um ponto de partida para o desenvolvimento de tratamentos para travar
as alterações vistas nessas células.
Já o trabalho na Nature vem no
seguimento das descobertas iniciais
de uma equipa que tem a participação do português Sandro da Mesquita, agora no Departamento de Neurociências, da Mayo Clinic, nos EUA.
Nessas descobertas, mostrou-se que
o sistema vascular linfático (situado
nas meninges do sistema nervoso
central) sofre alterações morfológicas

e funcionais com o envelhecimento.
Demonstrou-se ainda que os vasos
linfáticos das meninges estão constantemente a drenar tanto Çuidos
como células que vêm do interior do
crânio — a drenagem linfática. Esses
vasos inÇuenciam assim a acumulação de péptidos de beta-amilóide
(ligados à doença de Alzheimer).
No novo trabalho, a equipa fez
experiências em ratinhos com Alzheimer e viu que, com o envelhecimento, os roedores tinham uma acelerada
perda de vasos linfáticos nas meninges. Para se perceber por que é que
isso acontecia, induziu-se a perda de
vasos linfáticos das meninges nos ratinhos e trataram-se os animais com
anticorpos contra placas de beta-amilóide. Viu-se que uma redução na
drenagem linfática diminuía a remoção de placas através dos anticorpos.
Se a drenagem aumentasse, aumentava a remoção das placas.
Analisou-se ainda a expressão de
genes em populações de células cerebrais, nomeadamente de células vasculares endoteliais e as da microglia.
VeriÆcou-se que — tanto com a diminuição como com o aumento da drenagem linfática — havia alterações
signiÆcativas na resposta por parte
dos vasos sanguíneos e da microglia
no cérebro. Além disso, viu-se que o
perÆl de expressão genética da microglia no cérebro de ratinhos com vasos
linfáticos das meninges disfuncionais
era muito semelhante ao perÆl de
expressão genética da microglia de
doentes com Alzheimer.
O que sugerem os resultados? “Os
vasos linfáticos das meninges estão
envolvidos nos processos patoÆsiológicos do envelhecimento cerebral e
da doença de Alzheimer”, resume
Sandro da Mesquita. “Estratégias
terapêuticas que melhorem a drenagem pelos vasos linfáticos das meninges devem ser tidas em conta no tratamento da doença de Alzheimer ou
de outras doenças neurodegenerativas em que há uma acumulação de
moléculas tóxicas no cérebro.”
Sandro da Mesquita nota que a
remoção de substâncias tóxicas para
melhoria de Alzheimer tem sido sugerida há anos e, recentemente, detectou-se o sistema de drenagem linfática. Agora, identiÆcou-se um mecanismo linfático para remoção de
beta-amilóide e que pode ter impacto
em terapias para a Alzheimer. Esta
indicação pode contribuir para o desenvolvimento de tratamentos.

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Público • Segunda-feira, 3 de Maio de 2021 • 29

Ciência

Comunicação de ciência:
um pé na porta
Opinião
Associação SciComPt
Em Abril de 2011, teve lugar em Lisboa o Workshop SciCom Portugal,
que reuniu no Pavilhão do Conhecimento 70 proÆssionais de comunicação de ciência, na sua maioria
oriundos de gabinetes de comunicação de instituições cientíÆcas e universidades.
O acontecimento parece banal,
mas esta foi a primeira reunião de
proÆssionais de comunicação de
ciência em Portugal e seria o
primeiro passo de um caminho que
deu origem à Associação de
Comunicação de Ciência SciComPt
e aos seus congressos anuais, cuja
nona edição vai ter lugar dentro de
algumas semanas.
Em 2011, a comunicação de
ciência não era um tema
completamente desconhecido
nem a sua necessidade era
ignorada. A editora Gradiva existia
desde 1981 e tinha lançado com
um enorme êxito a colecção
Ciência Aberta, a Agência Nacional
para a Cultura CientíÆca e
Tecnológica Ciência Viva tinha
sido criada em 1998, havia
institutos de investigação que
tinham gabinetes de comunicação,
cientistas que escreviam livros
para o grande público e visitavam
escolas, museus de ciência e
Centros Ciência Viva e havia
jornalistas de ciência nalguns
órgãos de comunicação. Mas o que
não existia era uma comunidade
de proÆssionais e fóruns onde se
pudessem encontrar, discutir,
conhecerem-se e construir
colaborações. A criação do grupo
SciCom Portugal no Facebook e a
quantidade de membros que
atraiu mostrou a necessidade que
estes proÆssionais sentiam de
discutir as suas experiências. O
Workshop SciCom Portugal de
2011 foi o primeiro passo desse
caminho e foi com surpresa que os
seus organizadores viram o
número de inscrições subir até às
70 e testemunharam a energia
com que decorreram as
discussões.
Em 2011, a agenda era simples,
mas ambiciosa: criar uma
comunidade das pessoas que
trabalhavam em comunicação de
ciência nas universidades,
laboratórios e institutos, muitas
vezes sozinhas, a produzir histórias
sobre ciência e inovação e a tentar
envolver o público nas discussões

desses temas. O workshop de Abril
provou que a comunidade de
comunicação de ciência existia e só
esperava este momento para
crescer. E cresceu. Em números e
em qualidade, em projectos e
maturidade e também em
reconhecimento.
Em Maio de 2013 aconteceu o 1.º
Congresso de Comunicação de
Ciência e a 18 de Novembro de
2014 foi formalmente fundada a
Associação SciComPt, dedicada à
“promoção da comunicação de
ciência em todas as suas vertentes,
a promoção do intercâmbio entre
proÆssionais de comunicação de
ciência e a promoção da
participação informada dos
cidadãos em todas as questões que
envolvam a ciência e a
tecnologia”.
A associação tem levado a cabo,
desde então, o debate da
comunicação de ciência de norte a
sul do país, envolvendo
universidades, museus, institutos
de investigação, media, centros de
ciência e autarquias locais.
Ao longo dos seus oito
congressos, a Associação SciComPt
difundiu uma enorme variedade de
projectos e foi colocando em
debate as grandes questões da
proÆssão — ou das proÆssões, pois
debaixo do amplo chapéu da
comunicação de ciência
escondem-se competências e
práticas muito diversas e há quem
faça comunicação institucional,
quem escreva livros, produza jogos
e brinquedos, faça investigação,
consultoria, dê aulas e faça
formação, jornalismo,
documentários, fotograÆa
cientíÆca, ilustração cientíÆca,
trabalhe em museus ou centros de
ciência e mais. Neste ano de 2021, o
congresso, que vai ter lugar online,
entre 23 e 25 de Junho, tem um
tema que acompanha a actualidade
da pandemia: “Velhos desaÆos,
novas ameaças: comunicar a
incerteza e combater a
desinformação.”
A comunicação de ciência
cresceu muito nos últimos dez
anos.
Existe hoje uma verdadeira
comunidade, viva, activa, diversa e
cada vez mais interventiva, que
tenta difundir informação sobre a
investigação e o processo
cientíÆco, colocar a ciência que se
faz e as suas aplicações no centro
do debate público e promover
sobre tudo isto uma visão crítica,
que se alargue das questões
estritamente cientíÆcas às suas

DR

implicações éticas e sociais.
Existem oportunidades de
formação nesta área a diferentes
níveis, com realização regular de
workshops, cursos, mestrados e
estágios e uma prática de reÇexão
interna sobre a sua actividade e
sobre as condições do exercício da
proÆssão.
Existe entre a comunidade
cientíÆca um conhecimento do que
é a comunicação de ciência e
começa a haver um
reconhecimento daquilo para que
serve e da necessidade de
aquisição de competências nesta
área.
No entanto, apesar de se ter
conseguido pôr um pé na porta, há
ainda um longo caminho a
percorrer.
O que falta? Antes de mais,
reconhecer esta actividade como
área imprescindível ao ecossistema
da ciência, tecnologia e inovação e
para além dele. Reconhecê-la como
o tecido conjuntivo que é,
permitindo ultrapassar todas as
fronteiras do conhecimento,
permeabilizar e pôr em contacto
saberes, valores e formas de
interagir com o mundo. Em
seguida, um reconhecimento da
comunicação de ciência como uma
carreira, com lugares nos quadros
das instituições cientíÆcas e
académicas — em vez dos precários
lugares quase-clandestinos que
ainda são reservados a estes
proÆssionais. Falta criar esses
lugares e alargar de forma
expressiva o número de
proÆssionais que trabalham nas

O que falta?
Reconhecer esta
actividade como
imprescindível
ao ecossistema da
ciência, tecnologia
e inovação e para
além dele
instituições, para que estes possam
levar a cabo as muitas tarefas que
cabem à comunicação de ciência.
Depois, um verdadeiro
reconhecimento da importância da
comunicação de ciência não só
como instrumento de cidadania,
mas também como factor de
progresso da própria ciência. De
facto, a comunicação de ciência é
ainda entendida em muitas
instâncias apenas como um
instrumento de validação social da
investigação e como meio de
promoção da educação cientíÆca
do público e muito menos como
uma forma de enriquecimento da
própria ciência.
Falta ainda, nomeadamente,
reconhecer a importância das
competências de comunicação de
ciência no diálogo interno da
própria comunidade cientíÆca,
aquartelada nas suas
superespecialidades, e no diálogo

entre esta e o sector empresarial ou
a esfera política. A comunicação de
ciência deve promover um debate,
necessariamente multidireccional,
que envolva a comunidade
cientíÆca e os diferentes públicos.
Mas tem também de conseguir
promover a comunicação entre os
diferentes sectores da comunidade
cientíÆca.
Por Æm, falta uma política clara,
transparente e regular de
Ænanciamento das actividades de
comunicação cientíÆca, acessível a
todos os intervenientes nesta área.
Ninguém nega a importância
central da ciência e da tecnologia
nas sociedades modernas.
Precisamente por isso, a ciência e a
tecnologia precisam de interfaces
eÆcazes com a sociedade, que
permitam difundir informação
clara, actualizada, rigorosa e Æável
e que permitam realizar o debate
sobre as opções disponíveis para a
sociedade, quer se trate de saúde,
da emergência climática ou dos
desaÆos da inteligência artiÆcial.
Estas actividades de informação,
promoção do debate e produção
de consensos exigem competências
especíÆcas. A comunicação de
ciência é uma delas.
A ciência não deve ser apenas
um espectáculo que é posto à
disposição do público. A ciência
pode ser e deve ser também feita
com o envolvimento do público.
No Artigo 27 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos,
lê-se que todos os seres humanos
têm o direito “de participar no
progresso cientíÆco e nos
benefícios que deste resultam”. A
comunicação de ciência deve ser
também o instrumento que
permite essa participação cidadã
na ciência. Não como um hobby,
mas participando na construção de
políticas cientíÆcas e na discussão
das aplicações e dos seus
benefícios. Como um verdadeiro
exercício de cidadania.
Ana Correia Moutinho; Ana
Matias; Ana Sanchez; António
Gomes da Costa; António
Granado; Joana Lobo Antunes;
José Vítor Malheiros; Júlio Borlido
Santos; Liliana Oliveira; Manuel
Leite Valença; Marta Daniela
Santos; Pedro Garcia; Pedro
Russo; Ricardo Cardoso Reis; Rita
Borges; Sílvia Castro; Sílvio
Mendes; Vera Novais
Fundadores e dirigentes
da Associação SciComPt
desde a sua criação
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Cultura Recriar o western à luz do cinema e dos desenhos animados
DR

No Velho Oeste,
com as
aventuras
da amizade
e do amor
Com o selo da Gradiva, Gus de
Christophe Blain ressuscita,
com humor e gentileza, o western...
com as mulheres sempre por perto
José Marmeleira
Eis um acontecimento que não merece passar desapercebido: o autor de
banda desenhada Christophe Blain
(1970, Argenteuil, França) tem um
álbum traduzido por uma editora
portuguesa (Gradiva). Trata-se de
Nathalie da série Gus, uma das mais
populares deste premiado desenhador e argumentista. É verdade que
chega com o atraso de 14 anos, mas a
tempo de mostrar um universo gráÆ#
co, visual e narrativo. Por si, isso não
elevaria Gus — é nome do protagonista — à condição de obra “a não perder”, mas, alegre-se o público leitor:
o álbum é mais do que um álbum de
banda desdenhada. Para começar, faz
algo de inédito e precioso. Religa-nos
a uma geração de autores franceses
poucos divulgados entre nós — David
B, Joann Sfar e Lewis Trondheim — e,
acima de tudo, propõe-nos uma
recriação do western à luz do cinema,
dos desenhos animados e da ilustração. O leitor mais atento perguntar-se-á: mais um? Com efeito, há volta
de um ano, nas páginas do PÚBLICO,
Matthieu Bonhomme, a propósito do
seu Lucky Luke discorrera sobre o
seu gosto pelo western. O western,
embora moribundo no cinema, não
cessa de renascer na banda desenhada francesa e Gus é disso um exemplo.
Assim que se abrem as páginas, o
leitor entra no Velho Oeste, na companhia de três pícaros bandidos, Gus,
Clem e Gratt. Com eles, cavalga e foge
entre cidades e esconderijos, saloons
e quartos. O ritmo é trepidante e
divertido, os diálogos rápidos e vivos.
O traço, herdeiro da melhor banda
desenhada francesa, absorvendo
inÇuências americanas, exibe uma
elegância indomesticável, a léguas da
geometria da linha clara. As personagens correm, caem, tropeçam, bei-

jam-se. Cantam e apaixonam-se. Ao
telefone, sob a pressão de entrega de
trabalhos, o autor descreve o início
da série. “Tudo começou em 2004, o
Jean-Giraud [conhecido também
como Moebius] propôs-me escrever
uma história curta para uma edição
especial da Pilote, mas abandonou o
projecto. Disse, então, para mim mesmo: ‘Tenho de escrever um western’.
Faz parte do meu mundo. Os meus
sonhos de infância estão nele.” Diante de Nathalie, com o subtítulo Gus,
adivinham-se os sonhos: são os da
amizade e do sentimento amoroso.
Os três amigos cowboys apaixonam-se
por Nathalie, Ava, Isabella. E têm ciúmes, remorsos. Arrependem-se e não
esquecem. Tudo ou quase tudo — os
assaltos, as viagens, as conversas à
volta das fogueiras — gira em torno
dessas personagens femininas.

Cómicos e trágicos
O cinema, entretanto, está sempre à
espreita. As correrias e o humor das
situações trazem à memória o Ælme
Dois Homens e um Destino (no original, Butch Cassidy and the Sundance
Kid, realizado em 1969 por George
Roy Hill), observação que Christophe
Blain acolhe com agrado. “É um dos
meus Ælmes preferidos, juntamente
com Rio Bravo [de Howard Hawks],
mas uma certa banda desenhada também se encontra por detrás deste
trabalho. O primeiro livro de Lucky
Luke, da autoria do Morris, foi muito
importante”, comenta. “ReÆro-me a
La Mine d’or de Dick Digger [1949],
muito inÇuenciado pelo cinema de
animação dos velhos Looney Tunes
[da Warner Bros. Animation]. O Morris, nessa época, queria trabalhar nos
estúdios da Disney. O seu maior
objectivo era trabalhar na animação.”
Do dinamismo dos desenhos animados, da sua desopilante vibração, não
faltam gags que aligeiram o dramatis-

Não consigo
escrever uma
banda desenhada
sem mulheres.
Gosto de contar
a sua história,
de mulheres
independentes
e fortes”
Christophe Blain

mo das histórias. E ao humor acrescenta-se a presença das cores — reminiscente dos primeiros livros de Lucky
Luke — e o desenho sinuoso, em particular no último terço, que transporta o leitor para o teatro de sombras e
para o cinema expressionista (vejam
as páginas 76, 77 e 78).
Da série Gus fazem ainda parte os
álbuns, Beau Bandit (2008), Ernest
(2008) e Happy Clem com versões a
preto e branco e em que o traço se
tem revelado mais realista. Comum a
todos os livros, permanece a amizade
que une os três vaqueiros e, vinque-se, a Ægura da mulher. “Está em todo
o lado nos meus álbuns desta série.
Não consigo escrever uma banda
desenhada sem mulheres. Gosto de

contar a história de mulheres independentes e fortes”, explica. “O Gus
é alguém obcecado por elas e os
homens obcecados pelas mulheres
são divertidos e trágicos, cheios de
energia”. Escrever hoje a frase
“homens obcecados pelas mulheres”
implica uma cautela especial. AÆnal,
estas personagens perseguem as
mulheres, mas ao primeiro adeus
recuam. São Æguras frágeis, melancólicas e cómicas. Como escreve Gus a
Nathalie: “Você fugiu, mas não lhe
quero mal. Tem todo direito de fugir.
[Sou] Um amante determinado, mas
discreto e ligeiro como o ar que pedirá nada e a deixará fugir sempre que
precise.” São assim os cowboys de
Christophe Blain.
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Cultura

Jornalista acusa Manuel Alberto Valente
de assédio sexual, editor pretende processá-la
FOTOS DR

Mário Lopes

Joana Emídio Marques
acusa o editor de assédio
num jantar de trabalho.
Este nega as acusações e
promete agir judicialmente
A denúncia surgiu num post de Facebook. Na sexta-feira, a jornalista
Joana Emídio Marques escreveu um
longo texto onde acusava Manuel
Alberto Valente de assédio sexual.
O caso terá alegadamente acontecido em Novembro de 2012, era Valente editor da Porto Editora (abandonou o cargo em 2020), no contexto
de um jantar de trabalho. Este
domingo, através das suas redes
sociais, Manuel Alberto Valente
negou as acusações e aÆrmou ter
dado ordens aos seus advogados
para agirem judicialmente “contra
a autora da publicação”, dado esta
ser, escreve, “atentatória da minha
honra e consideração”.
Joana Emídio Marques, nascida
em 1974 e que em 2012 escrevia para
o Diário de Notícias (podemos lê-la
actualmente no Observador), escreveu na publicação desta sexta-feira
que o jantar num restaurante lisboeta, no decurso do qual terá acontecido o alegado assédio, foi marcado
para, num contexto de encontro
entre jornalista e fonte, discutir a
compra da editora Assírio & Alvim
pelo grupo Porto Editora.
Segundo o relato da jornalista, o
editor ter-se-á comportado de forma
imprópria, fazendo-a sentir-se
“humilhada” pelas insinuações
sexuais que, alegadamente, surgiram assim que o jantar se iniciou.
Escreve Joana Emídio Marques:
“Ele, cavalheiro a ajudar-me a despir
o casaco, a puxar a cadeira para eu
me sentar. Estava eu a Æcar bem
impressionada, quando ele tira do
bolso uma caixinha de comprimidos
que espalhou na palma da mão e
aproximou do meu rosto e lançou:
‘Estás a ver? Não tenho aqui nenhum
comprimido azul’”, escreve. “O
homem estava a mostrar-me, a dizer
que não tomava Viagra. E aquilo que
era para mim um jantar de trabalho
tornou-se logo ali uma humilhação.
Não me lembro do que falámos, para
além de coisas como as dívidas e a
falência iminente da Assírio. Entre
piadinhas aqui e ali, anda ouvi ‘pensava que fosses uma mulher totalmente frívola, mas és esperta’”.
Terminado o jantar, e sem ter Æcado a saber “nada de concreto” sobre
o negócio da Porto Editora, prosse-

O caso terá tido lugar,
alegadamente, em 2012,
quando Manuel Alberto Valente
dirigia a Porto Editora

Joana Emídio
Marques diz
ter-se sentido
“humilhada”.
As acusações são
“extremamente
graves e, acima
de tudo, falsas”,
defende o editor
gue o relato, a jornalista terá aceitado
uma boleia até ao seu automóvel.
“Erro meu. Quando parou o carro e
ia dar-lhe os tradicionais dois beijos
de despedida, o Manuel Alberto
Valente ainda achou por bem começar a tentar beijar-me na boca”, alega. “Eu afastei-me e saí do carro”,
refere no relato do alegado assédio:
“Em silêncio, humilhada, chorei até
Setúbal”.
Manuel Alberto Valente reagiu às
acusações de Joana Emídio Marques
na tarde deste domingo, num post
publicado na sua conta de Facebook. “Na passada sexta-feira, uma
determinada senhora fez-me acusações extremamente graves e, acima
de tudo, falsas”, escreve o director
editorial da Porto Editora entre
2008 e 2020. “Comentá-las, em concreto, nas redes sociais, ou mesmo

perante os OCS [órgãos de comunicação social] que reproduziram tal
publicação, seria incendiar ainda
mais um justicialismo de praça
pública”, defende, antes de concluir: “Neste sentido, informo que
já contactei os meus advogados e
lhes dei indicações expressas para
agir judicialmente contra a autora
da publicação, por ser a mesma
atentatória da minha honra e consideração.”
Na publicação de sexta-feira, a que
deu o título “Mais um dia normal”, a
jornalista diz ter-se queixado do
sucedido ao então assessor de
imprensa da Porto Editora. Contactada pelo PÚBLICO, a Porto Editora
remete quaisquer esclarecimentos
para esta segunda-feira.
Num texto publicado já este
domingo na Sábado, Joana Emídio
Marques data o jantar em Novembro
de 2012. A aquisição da chancela
Assírio & Alvim pela Porto Editora
teve lugar, como noticiado à época
pelo PÚBLICO, em Março desse
ano.
Manuel Alberto Valente tem 75
anos e, antes da direcção editorial da
Porto Editora, desempenhara as
mesmas funções na Dom Quixote.
Foi também director-geral das Edições Asa. Ao longo dos anos, colaborou com diversos títulos da imprensa. É casado com a editora Maria do
Rosário Pedreira.
Contactada este sábado pelo
PÚBLICO, Joana Emídio Marques
declarou que, dado que “toda a história é pública e detalhada” na sua
conta de Facebook, nada mais tem a
acrescentar.
O PÚBLICO voltou a tentar contactar a jornalista após ser conhecida a

reacção de Manuel Alberto Valente
às acusações, sem sucesso até à hora
de fecho desta edição.
A acusação de Joana Emídio Marques surge num momento em que
cresce em Portugal o debate sobre
assédio sexual.

Momento #MeToo
Aquilo que pode ser visto como um
momento #MeToo na sociedade portuguesa, tendo como referência o
movimento de denúncia de assédio
e discriminação sexual espoletado,
nos Estados Unidos, pela exposição
das décadas de predação sexual do
produtor cinematográÆco Harvey
Weinstein, teve início com uma
entrevista da actriz SoÆa Arruda no
programa da SIC Alta Definição.

No mês passado, aquela revelou
ter sido alvo de assédio por parte de
um superior hierárquico de uma
estação televisiva. Por ter recusado
os seus avanços, diz ter passado
vários anos sem conseguir trabalhar
na estação. Outras mulheres, como
Marisa Liz, vocalista dos Amor Electro, deram posteriormente conta de
episódios de assédio sexual que
sofreram.
Na edição desta sexta-feira do
Expresso, foi a vez de Catarina Furtado denunciar ter sido alvo de assédio
no início da sua carreira, “por parte
de três pessoas com cargos hierárquicos superiores” ao seu. “Uns Æzeram-me convites insinuantes, óbvios,
que não davam margem para eu ter
dúvidas do que era pretendido,
outros eram mais rebuscados. Mas
percebia-se completamente as suas
intenções.”
Nem Catarina Furtado, nem SoÆa
Arruda identiÆcaram os autores do
assédio.
O PÚBLICO deu conta a 19 de Abril
que a Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego (CITE) não
recebeu em 2020 qualquer queixa
por assédio sexual, mas sim três
queixas por assédio moral. A CITE
revelava ainda que, até 31 de Março
deste ano, recebeu três queixas por
assédio no trabalho, duas por assédio moral (ambas apresentadas por
mulheres) e uma por assédio sexual
(apresentada por um homem).
A presidente da CITE referiu então
que “a única explicação que podemos
encontrar para os números serem tão
baixos é o silêncio que ainda impera
sobre este tipo de situações”.

FERNANDO NEGÍDIO MANUEL
FORTES DOS SANTOS FERREIRA
(Coronel de Infantaria do Exército)
FALECEU
Sua família participa o seu falecimento.
Agência Funerária de Telheiras
Servilusa - Número Verde Grátis - 800 204 222
Serviço Funerário Permanente 24 Horas
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publico.pt/streaming

Robin Thede, ao centro,
é a criadora e uma das
protagonistas da série de
sketches da HBO A Black Lady
Sketch Show, que chegou agora
à segunda temporada

DR

Estreias da semana
HBO PORTUGAL
Pose T3
Segunda-feira
A série que acompanha a
comunidade nova-iorquina dos
bailes de drag queens latinos e
negros da viragem dos anos 1980
para os anos 1990, com a pandemia
da sida e a intersecção do racismo,
da homofobia e da transfobia à
mistura, chega à terceira
temporada. Marcará a última
época desta criação de Steve
Canals com a ajuda de Ryan
Murphy e Brad Falchuk.

RTP 2
66 Metros:
Quando a Água Sobe
Segunda-feira, 16h
Documentário alemão de Max
Mönch e Alexander Lahl: o que
acontecerá nos próximos anos em
termos da subida dos níveis da
água? E quando irão as populações
abandonar as costas?

DISNEY+

A alegria das senhoras negras
de A Black Lady Sketch Show
A série de sketches da HBO, criada e co-protagonizada por Robin Thede,
está de volta para uma segunda temporada
Rodrigo Nogueira
Na primeira temporada de A Black
Lady Sketch Show, havia um sketch
sobre uma mulher que, sempre que
um parceiro acabava com ela, Patti
LaBelle aparecia para cantar a canção
de Burt Bacharach imortalizada em
dueto pela cantora e por Michael
McDonald em 1986. Não era o único
nome sonante que aparecia nesta
série de sketches da HBO que se iniciou em 2019: Angela Bassett, por
exemplo, foi nomeada para um
Emmy por ter sido uma das convidadas. A segunda temporada ia começar
a ser rodada em Março de 2020, mas
foi adiada. Acabou por acontecer no
Outono, em plena pandemia, sem
convidadas sonantes a esse nível.
Estreou-se a 23 de Abril, com cada
novo episódio a chegar cá aos sábados via HBO Portugal.

“Não ia arrastar a Patti LaBelle para
isto durante uma pandemia”, explica
ao PÚBLICO a cómica Robin Thede,
que é a criadora e uma das protagonistas da série produzida por Issa Rae,
durante uma mesa redonda virtual
com jornalistas internacionais na
semana antes da estreia da segunda
época. “Tínhamos uma tonelada de
convidados marcados, 90% dos quais
desapareceram, ou porque não queriam rodar durante a pandemia, porque tínhamos algumas pessoas mais
velhas que não estavam confortáveis
em Ælmar no auge da pandemia, ou
porque já estavam noutros projectos.
Peguei no telemóvel e comecei a
enviar mensagens a toda a gente que
conhecia e, com sorte, ainda conseguimos estrelas como [os actores]
Gabrielle Union e Jesse Williams [e os
cantores] Miguel e Omarion”, continua, adicionando que ninguém podia

voar para Los Angeles. “Cada temporada, o nosso objectivo é criar um
ambiente em que novas pessoas possam vir e brincar. A Angela Bassett e
a Patti LaBelle podem voltar a qualquer hora, contudo”, sublinha.
A pandemia trocou as voltas desta
nova leva de seis episódios, com uma
baixa no elenco, a de Quinta Brunson,
e duas novas adições, Laci Mosley e
Skye Townsend. São sketches, quase
sempre com um twist inesperado a
meio, sobre a vida de mulheres negras
na América. Cada episódio tem as
cómicas que perfazem o elenco, que
incluem, além dos nomes já mencionados, Ashley Nicole Black e Gabrielle
Dennis, a fazerem delas próprias,
numa história que atravessa a série
toda: na primeira época, numa altura
em que ainda não se falava em covid19, estavam presas numa casa depois
de um fenómeno do Æm do mundo,

nesta segunda estão num armazém.
Thede, que se tornou em 2015 a
primeira mulher afro-americana a
estar aos comandos da escrita de um
talk show nocturno graças a The
Nightly Show with Larry Wilmore, e
tem falado em entrevistas da importância de celebrar a “alegria da senhora negra” nesta série. “E alegria negra
no geral”, expande. “Parece que agora, mais do que nunca, há tantos projectos que se estão a focar no trauma
que pessoas negras têm suportado,
especialmente nos Estados Unidos, e
esta série tem o propósito de pôr um
sorriso na tua cara. Já era assim na
primeira época, e mais ainda na
segunda”, continua. “Rodámos no
auge da pandemia, queríamos mesmo
focar-nos em trazer alegria. Improvisámos mais, fugimos do guião, tivemos tanta liberdade e diversão e trazer isso para os sketches”, menciona.

Star Wars: O Lote Estragado
Terça-feira
Mais uma série de Star Wars, desta
feita um spin-oè e sequela da série
animada Clone Wars segue um
grupo de soldados clones que
fazem missões mercenárias. As
vozes deles estão a cargo de Dee
Bradley Baker, enquanto a série é
criada por Dee Bradley Baker, que
trabalhou na série original e
também em The Mandalorian,
além de ter criado Star Wars Rebel.

NETFLIX
The Sons of Sam:
A Descent into Darkness
Quarta-feira
Mais uma série documental de true
crime da NetÇix, realizada por
Joshua Zerman. Em quatro partes,
investiga-se a obsessão do
jornalista Maury Terry, que
durante anos tentou provar que
David Berkowitz, o homem que foi
preso pelos assassínios do Son of
Sam na Nova Iorque dos anos 1970,
não agiu sozinho.

AMAZON PRIME VIDEO
The Boy From Medellín
Sexta-feira
Matthew Heineman, que foi
nomeado para um Óscar em 2015
por Cartel Land, Ælma este
documentário sobre J. Balvin.
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Cinema
Lisboa
Cinema City Campo Pequeno
Centro Lazer Campo Pequeno. T. 217981420
Mortal Kombat M16. 16h, 20h25; Nomadland
- Sobreviver na América 15h20, 17h30,
18h10, 20h; Mais Uma Rodada 20h10; Uma
Miúda com Potencial M16. 15h20, 17h45,
20h15; Raya e o Último Dragão M6. 15h25,
17h55 (V.Port./2D)
Cinema Ideal
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295
Nomadland - Sobreviver na América 14h15,
18h30; Mais Uma Rodada 16h15, 20h30
Cinemas Nos Alvaláxia
Estádio José Alvalade, Cpo Grande. T. 16996
A Maldição de Larry 13h55, 16h50, 19h25;
Manual da Boa Esposa 13h05, 16h, 18h50;
#Sem Saída M18. 13h40, 16h25, 19h20;
Super-inteligência M12. 13h10, 16h20, 18h55;
O Amor é Uma Aventura M12. 13h25, 16h15,
18h45; Mortal Kombat M16. 13h15, 13h30,
15h30, 16h05, 16h30, 18h30, 19h, 20h;
Nomadland - Sobreviver na América 13h20,
13h45, 16h10, 16h45, 19h10, 20h10; Mais Uma
Rodada 13h35, 16h40, 19h40; Raya e o Último
Dragão M6. 13h50, 16h35, 19h30 (V.P./2D)
Cinemas Nos Amoreiras
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996
O Amor é Uma Aventura M12. 13h10, 15h50,
20h10; Mortal Kombat M16. 13h20, 16h,
19h10; Undine M12. 14h30; Nomadland Sobreviver na América 13h30, 14h20, 16h10,
17h20, 19h20, 20h20; O Começo M16.
16h50, 19h50; Mais Uma Rodada 13h40,
16h20, 20h; Raya e o Último Dragão M6.
14h, 16h30, 19h (V.Port./2D)
Cinemas Nos Colombo
Av. Lusíada. T. 16996
Manual da Boa Esposa 14h40, 17h30, 20h;
#Sem Saída M18. 13h20, 15h30, 17h50,
20h30; O Amor é Uma Aventura M12. 13h50,
16h, 18h10, 20h40; Mortal Kombat M16.
13h30, 15h20, 16h20, 18h30, 19h30;
Nomadland - Sobreviver na América 13h10,
14h30, 15h40, 17h10, 18h50, 20h10; Raya e o
Último Dragão M6. 14h, 16h30, 19h (V.P./2D);
Mortal Kombat M16. 14h20, 17h20, 20h20
Cinemas Nos Vasco da Gama
Parque das Nações. T. 16996
Mortal Kombat M16. 13h10, 14h, 16h10,
17h10, 19h20, 20h20; Nomadland Sobreviver na América 13h20, 14h20, 16h,
17h, 19h, 20h30; Mais Uma Rodada 14h30,
17h30, 20h10; Raya e o Último Dragão M6.
13h30, 16h20, 19h40 (V.Port./2D)
Cinemateca Portuguesa
R. Barata Salgueiro, 39 . T. 213596200
I.F. 1 Não Responde M12. 15h30; Balaou
M12. 19h; Les Hommes de La Balaine 19h
Nimas
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362
Cerimónia Secreta 20h; Eva M12. 10h;
Monsieur Klein 15h; O Começo M16.
17h15; Mais Uma Rodada 12h30
UCI Cinemas - El Corte Inglés
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400
Crash M18. 14h30, 16h50, 19h30; Manual da
Boa Esposa 14h50, 17h30, 20h10; O Amor é
Uma Aventura M12. 13h40, 16h10, 18h40;
Mortal Kombat M16. 14h, 16h40, 19h20;
Undine M12. 14h40, 17h20, 19h40; Music
M12. 13h30, 16h20, 19h; Nomadland Sobreviver na América 13h50, 15h, 16h30,
17h40, 19h10, 20h20; Mais Uma
Rodada 14h10, 17h, 19h50; Uma Miúda com
Potencial M16. 14h20, 17h10, 20h

Almada
Cinemas Nos Almada Fórum
Vale de Mourelos. T. 16996
Manual da Boa Esposa 14h40, 17h10, 20h;
#Sem Saída M18. 14h05, 16h15, 18h20, 20h30;
Super-inteligência M12. 12h55, 15h15,
17h40, 19h55; O Amor é Uma Aventura M12.
13h10, 15h40, 18h, 20h25; Mortal
Kombat M16. 12h45, 13h, 14h, 15h, 15h30,

Cartaz, críticas, trailers
e passatempos em
cinecartaz.publico.pt

Estreias
Mais Uma Rodada

16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h10
; Undine M12. 14h20, 16h20, 18h30, 20h30;
Music M12. 13h50, 16h30, 19h45;
Nomadland - Sobreviver na América
12h50, 14h10, 15h20, 16h40, 17h50, 19h40,
20h15; Mais Uma Rodada 14h50, 17h20,
20h05; Raya e o Último Dragão M6. 14h30,
17h, 19h50 (V.Port./2D); Mortal Kombat M16.
Sala 4DX - 13h30, 16h, 18h10, 20h20

Amadora

Mais Uma Rodada
De Thomas Vinterberg. Com
Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Magnus Millang, Lars
Ranthe. DIN/HOL/SUE. 2020.
117m. Comédia Dramática. M14.
Segundo um Ælósofo sueco,
nascemos com um déÆce de
álcool no sangue de 0,5 por
cento, o que nos faz carregar
uma certa melancolia. Para
resolver o “problema”, sugere
que se consuma diariamente a
dose de álcool em falta. Quatro
professores de um liceu decidem
testar a teoria e começam a
beber todos os dias.

O Começo
De Dea Kulumbagashvili. Com
Ia Sukhitashvili, Rati Oneli,
Kakha Kintsurashvili, Saba
Gogichaishvili. FRA/Geórgia.
2020. 130m. Drama. M16.
Yana vive numa pequena aldeia
da Geórgia com o marido, líder
de uma comunidade de
Testemunhas de Jeová. Um dia,
um grupo de extremistas ateia
fogo ao lugar de culto da sua
congregação. Yana, que até aí
seguia à risca os preceitos da sua
religião, vê-se a pôr em causa a
forma como sempre se submeteu
às regras daquela comunidade.

Manual da Boa Esposa
De Martin Provost. Com Juliette
Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouard Baer.
FRA. 2020. 109m. Comédia
Dramática.
França, década de 1960. Paulette
dirige, ao lado do marido, uma
conceituada escola de gestão
doméstica. Tudo aparenta correr
bem até ele morrer. Ao perceber
que, aÆnal, a escola está à beira
da ruína, Paulette empenha-se
em encontrar uma solução.
Contudo, reÇectir sobre as várias
questões relacionadas com o
negócio fá-la questionar se os
valores que têm sido ensinados
serão razoáveis.

Uma Miúda com Potencial
De Emerald Fennell. Com Carey
Mulligan, Bo Burnham, Alison
Brie, Adam Brody, Ray
Nicholson. GB/EUA. 2020.
113m. Drama, Thriller. M16.
Na adolescência, Cassie parecia
ter o mundo aos pés. Mas depois
de uma situação que a marcou
profundamente durante os
últimos anos do secundário,
abandonou os estudos e os
sonhos. Agora, já adulta,
entrega-se a um estranho prazer:
à noite, depois da hora de
expediente, vai até um bar,
Ænge-se embriagada, deixa que
algum homem se aproxime e
vinga-se.

Cinema City Alegro Alfragide
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030
Mortal Kombat M16. 15h20, 18h10,
20h25; Music M12. 15h55, 18h; Nomadland Sobreviver na América 15h40, 17h50,
20h; Mais Uma Rodada 20h10; Uma Miúda
com Potencial M16. 15h20, 17h50, 20h20;
Raya e o Último Dragão M6. 15h25, 17h55,
20h15 (V.Port./2D)
UCI Ubbo
C.C. Amadora, Estr. Nacional 249/1, Venteira.
Vic o Viking: A Espada Mágica M6. 13h50,
18h30 (V.Port./2D); O Mundo Secreto dos
Dragões M6. 16h10 (V.Port./2D); Missão:
Vingança M14. 17h10; Mortal Kombat M16.
14h40, 17h20, 20h; Music M12. 14h30,
19h40; Nomadland - Sobreviver na
América 14h50, 17h30, 20h10; Mais Uma
Rodada 14h, 16h50, 20h20; Uma Miúda
com Potencial M16. 14h10, 17h, 19h50

Cascais
Cinemas Nos CascaiShopping
CascaiShopping-EN 9, Alcabideche. T. 16996
Manual da Boa Esposa 13h20, 16h10, 20h; O
Amor é Uma Aventura M12. 12h50, 15h,
17h20, 19h30; Mortal Kombat M16. 13h50,
14h30, 16h30, 17h10, 19h10, 19h50;
Nomadland - Sobreviver na América 12h45,
13h40, 15h30, 17h, 18h30, 20h30; Raya e o
Último Dragão M6. 14h10, 16h50, 19h40 (V.
Port./2D); Mortal Kombat M16. Sala IMAX 13h10, 16h, 20h20
O Cinema da Villa - Cascais
Avenida Dom Pedro I, Lote 1/2 (CascaisVilla
Shopping Center). T. 215887311
Manual da Boa Esposa 15h10, 17h20, 19h30;
Undine M12. 15h, 18h55, 20h45; Nomadland
- Sobreviver na América 16h05, 18h15,
20h25; Mais Uma Rodada 15h, 17h30,
20h; Uma Miúda com Potencial M16. 15h50,
18h05, 20h20; Raya e o Último Dragão M6.
16h50 (V.Port./2D)

Leiria
Cineplace - Leiria Shopping
CC Leiria Shopping, IC2. T. 244826516
Manual da Boa Esposa 17h40, 20h10;
Mortal Kombat M16. 15h50, 18h10, 20h30;
Music M12. 17h50; Nomadland - Sobreviver
na América 15h20, 19h50; Mais Uma Rodada
15h10, 17h30, 20h; Uma Miúda com
Potencial M16. 15h40, 18h, 20h20; Raya e o
Último Dragão M6. 15h30 (V.Port./2D)

Loures
Cineplace - Loures Shopping
Quinta do Infantado, Loja A003.
Vic o Viking: A Espada Mágica M6. 15h20
(V.Port./2D); Manual da Boa Esposa 15h40,
18h, 20h20; Mortal Kombat M16. 15h50,
18h10, 20h30; Nomadland - Sobreviver na
América 17h20, 20h; Mais Uma Rodada
15h10, 17h40, 20h10; Raya e o Último
Dragão M6. 15h15, 17h30, 19h50 (V.P./2D)

Odivelas
Cinemas Nos Odivelas Strada
C.C. Strada Shopping. T. 16996
Manual da Boa Esposa 13h15, 16h, 19h50;
Mortal Kombat M16. 13h45, 15h, 17h, 18h30,
20h; Nomadland - Sobreviver na América
12h50, 15h20, 17h50, 20h20; Raya e o Último
Dragão M6. 14h, 16h30, 19h (V.Port./2D)

Torres Novas
Castello Lopes - TorreShopping
Bairro Nicho - Ponte Nova. T. 249830752
Mortal Kombat M16. 15h20, 17h40, 20h;
Nomadland - Sobreviver na América
5h20, 17h40, 20h; Mais Uma Rodada 15h,
19h50; Raya e o Último Dragão M6. 17h30
(V.Port./2D)

Torres Vedras
Cinemas Nos Torres Vedras
C.C. Arena Shopping. T. 16996
Manual da Boa Esposa 14h15, 17h15, 20h;
Mortal Kombat M16. 13h45, 15h30, 18h,
20h15; Nomadland - Sobreviver na América
13h30, 16h15, 19h45; Raya e o Último
Dragão M6. 14h, 16h45, 19h30 (V.Port./2D)

Santarém

Cineplace - Caldas da Rainha
La Vie Caldas da Rainha Shopping Center.
Mortal Kombat M16. 15h50, 18h10, 20h30;
Nomadland - Sobreviver na América
15h40, 18h, 20h20; Mais Uma Rodada
15h10, 17h40, 20h10; Raya e o Último
Dragão M6. 15h20, 17h40, 20h (V.Port./2D)

Castello Lopes - Santarém
Largo Cândido dos Reis. T. 243309340
Manual da Boa Esposa 15h30, 17h50,
20h10; Mortal Kombat M16. 15h40, 18h,
20h20; Nomadland - Sobreviver na
América 15h20, 17h40, 20h; Mais Uma
Rodada 14h50, 17h20, 19h50; Uma Miúda
com Potencial M16. 14h50, 17h15,
19h40; Raya e o Último Dragão M6. 14h40,
17h, 19h15 (V.Port./2D)

Sintra

Setúbal

Castello Lopes - Alegro Sintra
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 219184352
#Sem Saída M18. 14h35, 16h35, 18h35,
20h35; Mortal Kombat M16. 15h40, 18h,
20h20; Music M12. 15h35, 17h55, 20h15;
Nomadland - Sobreviver na América
15h20, 17h40, 20h; Mais Uma Rodada
14h50, 17h20, 19h50; Uma Miúda com
Potencial M16. 14h50, 17h15, 19h40; Raya e o
Último Dragão M6. 14h40, 17h, 19h15 (V.P./2D)

Cinema City Alegro Setúbal
C. Com. Alegro Setúbal. T. 265239853
Mortal Kombat M16. 15h35, 17h45,
20h20; Music M12. 18h20; Nomadland Sobreviver na América 15h40, 17h50,
20h15; Mais Uma Rodada 16h, 20h25; Uma
Miúda com Potencial M16. 15h30, 17h55,
20h10; Raya e o Último Dragão M6. 15h25,
17h40, 20h (V.Port./2D)

Caldas da Rainha

Começo

Seixal
Cineplace - Seixal
Qta. Nova do Rio Judeu. T. 0
Mortal Kombat M16. 15h20,
17h40; Nomadland - Sobreviver na
América 17h50, 20h10; Mais Uma
Rodada 20h; Raya e o Último Dragão M6.
15h30 (V.Port./2D).
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Lazer

Jogos

MÚSICA

Cruzadas 11.329

Samuel Úria
LISBOA Teatro Maria Matos.
Dias 3/5 e 4/5 às 20h. M/6. 15€
Editado em Setembro de 2020, o
álbum Canções do Pós-Guerra
marcou o regresso aos palcos do
“trovador das patilhas”. Um disco
onde o cantautor deu espaço à
pós-modernidade e aos falhanços
colectivos, sem esquecer “os
possíveis Ænais felizes que tanto
ansiamos, ancorados na certeza
de que a vida continua, merece
ser vivida, e de que o amor vale a
pena e triunfa”, refere a nota de
apresentação. A edição especial
do disco vem em modo Solo, conta
com seis novas gravações e é agora
apresentada ao vivo e a cores.

TEATRO
Se Isto É um Homem
BEJA Pax Julia Teatro Municipal.
Dia 3/5 às 20h. M/12.
Duração: 1h30. 3€
A Companhia de Teatro de
Almada é responsável pela
primeira adaptação feita em
Portugal da obra-prima de Primo
Levi, em que o escritor italiano
registou as suas memórias do
campo de concentração de
Auschwitz, a que sobreviveu. A
dramaturgia e a encenação estão
entregues a Rogério de Carvalho, a
protagonizar a narrativa está
Cláudio da Silva, num espectáculo
integrado no FITA — Festival
Internacional de Teatro do
Alentejo.

Horizontais: 1. Imortalizou os madrilenos revoltosos contra as tropas de Napoleão no quadro
“Os fuzilamentos de 3 de Maio”. Reprimir. 2. Cobrir de breu. Elemento de formação de
palavras que exprime a ideia de vinho. 3. Variante do pronome “o”. Terceiro. Espécie de pato.
4. Presidente da Colômbia (duas palavras juntas). 5. Caminho apertado entre montes.
Todo-o-terreno (abrev.). 6. Caminhava para lá. «A razão ainda que (...), é sempre amiga
sincera». 7. Bário (s. q.). Sonância. Óxido de cálcio. 8. Viração. Mau humor (fig.). Latido de dor
do cão. 9. Que alardeia qualidades que não tem. «De» + «a». 10. Terra cultivada ou arável. (...)
Iglesias, líder do Podemos e candidato às eleições de Madrid considera que a normalização
do fascismo é “preocupante e perigosa”. 11. Caminha para lá. Estudante novato.
Verticais: 1. Relativo à Gália, antigo nome da França. Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima. 2. Princípio (fig.). Vai acolher um criomicroscópio electrónico de última geração.
3. Itérbio (s. q.). Cantiga. Prefixo (três). 4. Campo fortificado, entre os indígenas da África
Ocidental. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 5. Quintal.
Ente. 6. Tombou. Escavação dissimulada por forma a não ser vista. 7. Sufixo (agente). A pessoa
ou as pessoas que. Um certo. 8. Ouro (s. q.). Ponta de terra que entra pelo mar. 9. Na BD, foi
uma bela história que se apagou. Decifrei. 10. Instituto Nacional de Estatística. Desleal.
11. Fruto da romãzeira. Pedaço de madeira ou metal entre a sola e a palmilha de um sapato.

Solução do problema anterior
Horizontais: 1. Mãezeiro. AM. 2. Lande. Ora. 3. MC. Go. Furor. 4. Acra. Fartum. 5. NBA. Paz.
Oco. 6. Pfizer. AT. 7. Cala. Ror. 8. Boré. Tua. 9. AP. Bitphish. 10. Lapidar. Via. 11. Asilar. Cor.
Verticais: 1. Mamana. Bala. 2. CCB. Copas. 3. El. Rapar. Pi. 4. Zaga. Flébil. 5. Eno. Pia. Ida.
6. ID. Faz. Utar. 7. Refazer. PR. 8. Ur. Roth. 9. Orto. Ruivo. 10. Arouca. Asir. 11. Marmota. Ha.

João Fanha
fanhabridge.pt

Bridge
Dador: Sul
Vul: NS
NORTE
Ƅ AK65
Ɔ 52
Ƈ Q1052
ƅ 1032
ESTE
Ƅ 982
Ɔ AJ97
Ƈ K7
ƅ K764

OESTE
Ƅ3
Ɔ 1064
Ƈ A983
ƅ QJ985
SUL
Ƅ QJ1074
Ɔ KQ83
Ƈ J64
ƅA

CONFERÊNCIAS
O Gosto dos Outros
— 5 Viagens Gastronómicas
LISBOA Centro Cultural de
Belém. De 3/5 a 31/5. Segunda,
às 18h30. 6€ (sessão), 25€
(passe)
Com moderação do jornalista
Fortunato da Câmara, um ciclo de
conferências gastronómicas sobre
a forma como o nosso gosto,
individual e enquanto povo, tem
sido moldado e inÇuenciado.
Composto por cinco sessões,
arranca com André Magalhães, da
Taberna da Rua das Flores, que
discorre sobre O sabor e o gosto,
uma evolução social. Seguem-se
Dulce Freire, coordenadora do
projecto ReSeed (dia 10), o
jornalista João Paulo Martins (dia
17), a autora Fátima Moura (dia 24)
e a historiadora Isabel Drumond
Braga (dia 31).

Jogue também online.
Palavras-cruzadas,
bridge e sudoku em
publico.pt/jogos

Oeste

Norte

passo
3ƅ1
Todos passam

Este
passo

Sul
1Ƅ
4Ƅ

Leilão: Qualquer forma de Bridge. 1 –
Apoio Bergen, 7 a 9 pontos de honra
com pelo menos quatro cartas de
apoio
Carteio: Saída: Qƅ. Qual a melhor
forma de jogar esta partida?
Solução: É importante destrunfar antes
de abordar as copas ou os ouros, para
prevenir um corte a ouros. Mas antes
disso, temos de perceber qual a melhor
forma de jogar os ouros e as copas.
Se os trunfos estiverem divididos 2-2,
de pouco importará a abordagem a ter,
uma vez que a defesa fará apenas duas
vazas a ouros e o Ás de copas, pois
teremos a possibilidade de cortar duas
copas no morto. Mas, se estiverem 3-1,
já só será possível cortar uma copa no
morto e nessa altura necessitaremos

de uma vaza suplementar para
colmatar uma das perdentes a copas.
Uma hipótese é a de vir a encontrar o
Ás de copas bem colocado, e para isso
teremos de jogar duas vezes em
direção a Rei e Dama de copas. A outra
hipótese é a de vir a encontrar os ouros
divididos 3-3. Contudo, não é possível
combinar ambas, porque não temos
entradas suficientes para testar tudo.
Uma vez que uma passagem tem 50%
de probabilidade contra 32% de uma
distribuição 3-3, devemos orientar o
carteio para o Ás de copas bem
colocado.
Portanto: Ás de paus, Dama de espadas
e espada para o Rei. Estão 2-2? Tudo
resolvido. Estão 3-1? Tiramos também o
Rei de trunfo antes de jogar uma copa
em direção ao Rei, que faz a vaza.
Agora o 4 de ouros para o 10 do morto
e o Rei de Este, que retorna paus.
Cortamos e jogamos o 6 de ouros.
Oeste não tem resposta. Se joga o Ás,
passamos a ter duas vazas a ouros. Se
em vez disso Oeste deixar correr o
ouro, fazemos a vaza com a Dama do
morto e jogamos outra copa enquanto
ainda temos um trunfo na mão.

Sudoku

© Alastair Chisholm 2008
www.indigopuzzles.com

Problema 10.432 (Fácil)

Solução 10.430

Problema 10.433 (Médio)

Considere o seguinte leilão:
Oeste
Norte
Este
Sul
3Ɔ
?
O que marcaria com a mão seguinte?
ƄQ87 ƆA74 ƇK764 ƅAJ7
Resposta: Passe. Esta mão não tem a
distribuição adequada que justifique
um dobre de chamada. Estando curto a
copas (0-2 cartas) no naipe dos
adversários e 444 (ou 443) nos
restantes naipes, é o mínimo que se
exige para se poder dobrar com uma
abertura normal. Um doubleton ainda é
admissível, mas um tripleton é a maior
indicação de que é melhor ficar a
defender.

Solução 10.431
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CINEMA
As Voltas da Vida
AXN, 15h13
Depois de uma vida dedicada ao
basebol como olheiro, Gus Lobel
sente-se a perder algumas
faculdades. A direcção do Atlanta
Braves começa a pô-lo em causa,
mas dá-lhe uma última
oportunidade de provar o seu
valor. Gus parte em direcção à
Carolina do Norte, com o
objectivo de encontrar a nova
estrela da equipa. Mickey, a Ælha,
junta-se-lhe nessa viagem, que irá
renovar os laços entre eles. As
Voltas da Vida conta com Clint
Eastwood, Amy Adams, Justin
Timberlake, Matthew Lillard e
John Goodman no elenco. A
realização é de Robert Lorenz.
Layer Cake: Crime Organizado
Cinemundo, 22h45
XXXX, um traÆcante de cocaína
respeitado pela máÆa inglesa, está
decidido a reformar-se e
abandonar o país. Mas, antes, tem
de cumprir duas últimas e
arriscadas missões, que envolvem
vender um milhão de pastilhas de
ecstasy e procurar Charlotte
Ryder, Ælha de um amigo do seu
patrão maÆoso. O Ælme marca a
estreia de Matthew Vaughn na
realização e é protagonizado por
Daniel Craig.
O Amante Duplo
RTP2, 00h18
Adaptado de Lives of the Twins, da
norte-americana Joyce Carol Oates
(sob o pseudónimo Rosamond
Smith), um thriller erótico de
François Ozon, que volta a juntá-lo
à actriz Marine Vacth. Chloé, uma
jovem parisiense, envolve-se com
o seu psicanalista, que a ajudou a
ultrapassar uma depressão.
Começam a morar juntos e ela
acaba por descobrir algo que ele
tem mantido em segredo: tem um
irmão gémeo, igualmente
psicanalista, com quem ela
também se vai cruzar.

Televisão

Os mais vistos da TV
Sábado, 1

% Aud. Share

Bem Me Quer

TVI

10,9

21,8

Patrões Fora

SIC

10,2

20,2

SIC
RTP1

10,1
8,6

20,7
20,5

SIC

8,5

24,3

Jornal da Noite
O Preço Certo (R)
Primeiro Jornal
FONTE: CAEM

RTP1

RTP2

6.30 Bom Dia Portugal 10.00 Praça da
Alegria 12.59 Jornal da Tarde 14.22 Os
Nossos Dias 15.04 A Nossa Tarde 17.30
Portugal em Directo 19.06 O Preço
Certo

7.00 Espaço Zig Zag 10.34 O
Regresso de Lucas 11.21 Jane, a Nova
Geração 12.11 Escola Nocturna - Os
Sonhos Nunca Dormem 12.55 E2 Escola Superior de Comunicação
Social 13.22 Gente da Minha Rua
13.54 Folha de Sala 14.00 Sociedade
Civil 15.04 A Fé dos Homens 15.40 O
Alto 16.17 66 Metros: Quando a Água
Sobe 17.10 Espaço Zig Zag 20.31 O
Tempo dos Operários 21.26 Hora da
Sorte - Lotaria Nacional

19.59 Telejornal
21.01 Outras Histórias 21.39 Joker

22.44 3 Caminos
minos
21.30 Jornal 2 22.01 Folha de Sala

22.05 Os Doze
Jurados

SÉRIES

11,0%
%
0,8
16,2
15,3
39,7

TVCINE TOP
17.10 Os Órfãos de Brooklyn 19.30 Ad
Astra 21.30 Freaks 23.15 Lucy in the Sky
1.15 Par Fatal

FOX MOVIES
18.04 Assim São os Fortes 19.22 Viva
Zapata 21.15 Mulher Indomável 22.40 A
Cidade do Pecado 0.00 O Jardim do
Diabo 1.40 Terra Distante

HOLLYWOOD
17.10 Pesadelo em Férias 19.00
Super-Homem: O Regresso 21.30
Bangkok Dangerous - Vingança
Silenciosa 23.10 Corrida Mortal 0.55
Shutter Island

AXN
18.40 Chicago Fire 22.00 S.W.A.T.:
Força de Intervenção 22.52 Bulletproof
23.35 Orgulho e Glória 1.50 A Unidade

23.45 Rua das Pretas no Coliseu

22.51 Visita Guiada

FOX

0.30 O Último Navio Grandiosa 1.54
Grandiosa Enciclopédia do Ludopédio
2.42 Portugal a Pé!

23.40 Arde Madrid 0.18 O Amante
Duplo 2.04 Esec-Tv 2.34 Sociedade
Civil 3.38 Euronews

17.17 Investigação Criminal: Los Angeles
18.53 Chicago P.D. 20.32 Hawai Força
Especial 22.15 Clarice 23.05 Die Hard:
Nunca É Bom Dia para Morrer 0.56
Investigação Criminal: Los Angeles

SIC

TVI

6.00 Edição da Manhã 8.30 Alô
Portugal 10.10 Casa Feliz 13.00
Primeiro Jornal 14.50 Linha Aberta
com Hernâni Carvalho 16.10 Júlia
18.30 Viver a Vida 19.35 Êta Mundo
Bom

6.05 Curious George 6.30 Diário da
Manhã 7.00 Esta Manhã 10.15 Dois às
10 13.00 Jornal da Uma 14.50 A Única
Mulher 16.15 Goucha 19.00 Cristina
ComVida

19.57 Jornal das 8
19.57 Jornal da Noite
21.45 Festa É Festa
esta

Shutter Island
Hollywood, 00h55
O xerife Teddy Daniels (Leonardo
DiCaprio) e o seu parceiro Chuck
Aule (Mark Ruèalo) são enviados
para o Hospital Psiquiátrico
Asheclièe, na ilha Shutter, para
descobrir o paradeiro de Rachel
Solando, uma assassina que
desapareceu da sua cela e cuja
única pista é uma folha de papel
com uma pergunta indecifrável.
Ninguém na instituição parece
empenhado em cooperar com a
investigação e há algo de
particularmente misterioso com o
Dr. Cawley (Ben Kingsley).
Dirigido por Martin Scorsese, o
Ælme baseia-se na obra Paciente
67, de Dennis Lehane.

RTP1
RTP2
SIC
TVI
Cabo

21.45 Amor, Amor
22.30 Bem
Me Quer
22.25 A Serra
23.15 Amar
Demais

DISNEY CHANNEL
17.15 Lab Rats 18.25 Gravity Falls 19.15
Os Green na Cidade Grande 20.00 Casa
da Coruja 20.25 Lab Rats

DISCOVERY
17.15 A Minha Família Vive no Alasca
18.15 No Meio do Nada 19.10 Lugares
Lendários 21.00 Caçadores de
Dinossauros 23.00 Regresso às Origens
0.40 Caçadores de Dinossauros

HISTÓRIA
17.27 Grandes Descobertas 18.59
Al-Andaluz, o Legado 20.38 Os
Segredos Sexuais de Hitler 22.15
História do Nazismo 23.10 Jogos de
Guerra 0.04 À Caça de Hitler 1.33 A
Maldição de Oak Island

23.25 Tempo de Amar

ODISSEIA
0.25 Passadeira Vermelha 2.00 Linha
Aberta com Hernâni Carvalho

0.00 Mulheres 1.15 Defesa à Medida
2.45 Doce Tentação 3.15 Fascínios

17.24 Oceano Selvagem 18.16 Resgate
na Praia 18.40 Espanha Desde o Ar: A
Sua História 19.08 Airbus A400,
Tecnologia Militar de Ponta 20.00
Superestruturas 20.55 Engenharia Letal
22.30 Superestruturas 23.24
Engenharia Letal 0.59 Superestruturas

Crimes Perfeitos
Fox Crime, 22h
Estreia. Isabelle Gélinas e Arthur
Mazet dão vida ao par de
investigadores do episódio
inaugural, em que o suicídio de
uma estrela da música é forjado
pelo seu editor discográÆco. Isto
só não é um spoiler porque se sabe
à partida quem foi o perpetrador;
o interessante é seguir o raciocínio
que leva à identiÆcação dessa
pessoa que julga ter cometido o
crime perfeito. É este o traço
comum entre os episódios. Já os
casos, os cenários e os duos de
detectives vão mudando ao longo
desta série francesa em forma de
antologia. Para acompanhar à
segunda-feira.
Bulletproof
AXN, 22h52
Estreia. Acção, crime e humor
conjugam-se em torno de uma
dupla de agentes da polícia
londrina com feitios e origens
distintos: Pike, um homem de
família que quer honrar a
reputação do pai, e Bishop, criado
entre casas de acolhimento e a
“escola” das ruas. Os papéis são
interpretados, respectivamente,
por Ashley Walters e Noel Clarke,
que também são co-criadores e
guionistas.

DOCUMENTÁRIOS
Caçadores de Dinossauros
Discovery, 21h
Estreia, com episódio duplo, de
uma série que vai no encalço de
rancheiros norte-americanos
convertidos em “caçadores” de
ossadas e fósseis de dinossauros.
Nos estados de Montana,
Wyoming e Dakota do Sul, usam o
seu conhecimento do terreno para
localizar e escavar vestígios dos
gigantes pré-históricos,
Ænanceiramente valiosos para os
próprios e, eventualmente,
também para coleccionadores e
paleontólogos.
História do Nazismo
História, 22h15
Estreia. Distingue-se por propor
“uma perspectiva global e actual
do III Reich”, anuncia o canal,
“com relevância directa para o
mundo de hoje”. Materiais de
arquivo inéditos e fontes históricas
combinam-se para documentar a
história do regime nazi, desde as
circunstâncias que sustentaram a
sua ascensão até ao Æm da II
Guerra Mundial. Hoje são emitidos
os primeiros dois episódios: As
sementes da violência e Engano e
ilusão. Serão dez no total, para ver
às segundas-feiras, até 31 de Maio,
sempre em sessão dupla.
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CURSO ONLINE DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO E PATRIMÓNIO CULTURAL

Guia

PATRIMÓNIOS CONTESTADOS
É INCONTESTÁVEL QUE É PRECISO PENSAR SOBRE ESTE ASSUNTO

Meteorologia
PORTUGAL

PRÓXIMOS DIAS

Viana do Castelo
Bragança

18º

10 º

5º

Braga
14º
1,2m

7º

Porto

20 º

6º
Viseu
20 º
6º

Aveiro

19º

7º

10º

7º

20º

Santarém

9º

A partir de 28 de Abril, conheça um universo de argumentos de
contestação de património histórico e património cultural,
designadamente em contextos de conεito étnico e processos de
descolonização ainda em curso. Especialistas apresentam e
discutem o tema no Mundo e nas culturas com LQεX¬QFia
portuguesa. Inscreva-se no curso e faça parte desta discussão.

8º

12º

23º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Fraco
66%

QUALIDADE DO AR
Portugal

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

21º

Semana de 25 Abr.
Semana de 18 Abr.
Há um ano
Há dez anos

420,01
418,20
416,95
393,48

Nível de segurança
Nível pré-industrial

350
280

SOL

Évora
22º
10º

Porto

Muito
Bom

Coimbra

Bom

Lisboa

Médio

Évora

Fraco

Faro

Mau

20º

9º

LUA

Nascente

Poente

6h37

20h30

11 Mai.

19h00

19 Mai.

19h13

26 Mai.

11h14

02 Jun. 07h24

Nascente

Poente

02h41

12h23

EUROPA

Beja

Sines
14º
1,2m

13º

Portalegre

25 º

Lisboa
23 º
12º
Setúbal
23º
12º

M.Alto
Fraco
63%

Índice UV
Vento
Humidade

Mauna Loa, Havai

21º

Quinta-feira, 6

13º

13º

MEDIDOR DE CO2

Guarda
17º
4º

Coimbra
22º
7º
Castelo Branco
Leiria

Quarta-feira, 5

M.Alto
Fraco
56%

Índice UV
Vento
Humidade

20º

LISBOA

23º

13º

19º

Vila Real

19 º

8º

Terça-feira, 4

24º

Helsínquia

Estocolmo

Oslo

Talín
Riga
Copenhaga

PROGRAMA DO CURSO
Sagres

Património cultural em coQεito*
Dacia Viejo Rose

15º

14º

19º

PARCEIROS:

21º

19 de Maio

Faro
Paris

Flores

17º

20º
São Jorge

18º
1,0m

*OFERTA DO LIVRO
PATRIMÓNIOS CONTESTADOS

Lisboa

Graciosa

14º
Pico

15º

18º São Miguel

Ponta Delgada
Sta Maria

Porto Santo
20º
1,0m

Madeira

14º

19º

15º

19º

20º
0,5m

Funchal

MARÉS
Leixões

Preia-mar

m

Cascais

Baixa-mar

m

*de amanhã

Faro

m

14 de Julho

09h05

2,7

08h40

2,7

08h39

2,7

Patrimónios contestados em Portugal
Bárbara Reis, Luís Raposo, Paulo Peixoto,
José Eduardo Agualusa (a FRQδUPDU

15h03

1,3

14h39

1,5

14h24

1,4

21h30

2,9

21h05

2,9

21h07

2,8

04h06*

1,2

03h45*

1,3

03h36*

1,2

*aulas em inglês

Atenas

TEMPERATURAS ºC

Terceira
Faial

Istambul

Madrid

15º
2,2m

18º

Madeira

A identidade conεituosa do templo goês*
Amita Kanekar
A oclusão do património português
entre os goeses*
Jason Keith Fernandes
PROLONGÁMOS
AS INSCRIÇÕES

Milão

Quem se sente em casa no museu?*
Alice Procter

30 de Junho

Budapeste

Roma

2 de Junho

O "Mahatma" como ícone global celebrado
e contestado*
Elizabeth Buettner

Viena

Genebra

Corvo

17º
1,5m

16 de Junho

Varsóvia
Praga

18º
0,5m

Memória e apagamento na Índia e em Israel*
Ariel Sophia Bardi

INSCREVA-SE AQUI:

Berlim

Bruxelas

Açores

12 de Maio

O legado institucional dos programas
da UNESCO na Etiópia*
Marie Huber

Amesterdão

Londres

5 de Maio

Ser ou não ser património: bandeirantes,
bandeiras e outros
Lilia Moritz Schwarcz

Vílnius

Dublin

28 de Abril - excepcionalmente das 15h00 às 17h00

Amesterdão
Atenas
Berlim
Bruxelas
Bucareste
Budapeste
Copenhaga
Dublin
Estocolmo
Frankfurt
Genebra
Istambul
Kiev
Londres
Madrid
Milão
Moscovo
Oslo
Paris
Praga

Fontes: AccuWeather; Instituto Hidrográfico; QualAR/Agência Portuguesa do Ambiente; NOAA-ESRL

Min. Máx.
8 12
19 31
7 11
7 14
8 24
2 14
5 11
3 11
-1 11
9 14
4 16
14 26
4 14
7 12
8 18
4 16
6 17
2 11
9 17
3 12

Roma
Viena
Bissau
Buenos Aires
Cairo
Caracas
Cid. do Cabo
Cid. do México
Díli
Hong Kong
Jerusalém
Los Angeles
Luanda
Nova Deli
Nova Iorque
Pequim
Praia
Rio de Janeiro
Riga
Singapura

Min.
8
5
21
13
23
17
14
12
23
25
18
15
25
26
16
14
21
18
3
26

Máx.
19
15
33
22
40
25
27
28
32
27
27
26
31
36
22
25
27
27
6
32
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Grande Prémio de Portugal terminou com novo triunfo da Mercedes Desporto
MARCELO DEL POZO/REUTERS

CLASSIFICAÇÕES
GP de Portugal
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º
17.º
18.º
19.º

L. HamiltonMercedes 1h34m31,421s
M. VerstappenRed Bull
29.148
V. Bottas Mercedes
33.530
S. Perez
Red Bull
39.735
L. Norris
McLaren
51.369
C. Leclerc
Ferrari
55.781
E. Ocon
Alpine
1'03.749
F. Alonso
Alpine
1'04.808
D.Ricciardo McLaren
1'15.369
P. Gasly AlphaTauri
1'16.463
C. Sainz Jr.
Ferrari
1'18.955
A. GiovinazziAlfa Romeo
1 volta
S. Vettel Aston Martin
1 volta
L. Stroll Aston Martin
1 volta
Y.Tsunoda AlphaTauri
1 volta
G. Russell
Williams
1 volta
M. Schumacher Haas
2 voltas
N. Latifi
Williams
2 voltas
N. Mazepin
Haas
2 voltas

Mundial de pilotos
1.º
2.º
3.º

Lewis Hamilton
Max Verstappen
Lando Norris

69 pts
61
37

Mundial de construtores
1.º
2.º
3.º

Lewis Hamilton volta
a reinar em Portimão
Piloto inglês, da Mercedes, vence a 97.ª corrida da carreira, reforça a liderança
no Mundial e só Max Verstappen parece poder diÄcultar-lhe um inédito oitavo título
Não houve grande discussão na vitória do Grande Prémio (GP) de Portugal de Fórmula 1 (F1) de 2021. Tal
como há seis meses, Lewis Hamilton
subiu ao degrau mais alto do pódio e
está no rumo certo para conquistar
um inédito oitavo título mundial. A
julgar pelas primeiras três corridas da
temporada, apenas o holandês Max
Verstappen poderá contrariar o inglês
da Mercedes. O piloto da Red Bull está
a protagonizar o melhor arranque de
temporada da carreira e foi segundo
no circuito de Portimão. São agora
oito os pontos que separam os dois
pilotos no Mundial.
Quando Michael Schumacher venceu a última corrida de Fórmula 1 (F1),
a 1 de Outubro de 2006, no Grande
Prémio (GP) da China, passando a
deter um recorde de 91 vitórias, não

imaginaria que este registo extraordinário viesse sequer a ser beliscado em
décadas. Mas, apenas oito meses
depois, um miúdo chamado Lewis
Hamilton surpreendia ao vencer o GP
do Canadá, iniciando uma longa e
determinada caminhada para o trono
da modalidade.
Seriam necessários mais 14 anos,
antes de superar a marca do alemão,
exactamente no circuito de Portimão,
a 25 de Outubro do ano passado. Está
agora a apenas três vitórias de chegar
ao número redondo de 100 triunfos
e, com 36 anos, o Ænal da carreira não
se adivinha para breve.
A história da 97.ª vitória de Hamilton na F1 não é longa. O britânico
falhou a pole position por sete milésimas de segundo, arrancando da
segunda posição, atrás do colega de
equipa Valtteri Bottas, e mantendo as
posições no arranque da corrida. Um

Reacções

“Não tive uma boa partida
(...) Depois, tive de me
reposicionar o melhor que
pude e penso que o Max
cometeu um pequeno erro”
Lewis Hamilton
Mercedes

“Faltava-me claramente
um pouco de aderência
e não fui capaz de exercer
pressão sobre a Mercedes”
Max Verstappen
Red Bull

101 pts
83
53

Próxima corrida:
9 de Maio, GP de Espanha

Hamilton comanda agora o Mundial, com oito pontos de vantagem sobre Verstappen

Paulo Curado

Mercedes
Red Bull
McLaren

choque entre os Alfa Romeo de Kimi
Raikonnen e Antonio Giovinazzi, na
segunda volta, obrigou à entrada do
safety car durante algumas voltas e,
no recomeço (sétima volta), o britânico foi surpreendido por Verstappen, caindo para terceiro.
Com serenidade, assistiu à luta que
se desenhava entre os dois pilotos da
frente, aguardando o seu momento.
Este surgiu na 11.ª volta, quando um
erro do holandês foi aproveitado por
Hamilton para recuperar a segunda
posição. Seguiu-se Bottas, que cedeu
à 20.ª volta. Sem ninguém à frente, o
inglês foi aumentando a vantagem.
Cedeu o comando para o mexicano
Sergio Pérez (Red Bull) à passagem da
38.ª volta, quando foi às boxes trocar
os desgastados pneus, como já tinham
feito os principais adversários, com
excepção de Pérez. Foi-se aproximando rapidamente do latino-americano

até regressar à liderança na volta 51.
Depois, geriu as últimas 15 voltas sem
sobressaltos.
Atrás de si, Verstappen superou
Bottas, terminando na segunda posição, com o Ænlandês a completar o
pódio. Com dois segundos lugares e
uma vitória pelo meio, no GP de Itália, o holandês parece ser o único em
condições de diÆcultar o sucesso de
Hamilton, apesar de a distância entre
os dois — que era de apenas um ponto
antes da corrida de Portimão — ter
aumentado para oito pontos.
“Esta foi uma corrida muito difícil
física e mentalmente”, explicou
Hamilton, no Ænal. “Não tive uma boa
partida como o Valtteri e também
perdi no reinício, o que não foi bom.
Depois, tive de me posicionar o
melhor que pude e penso que o Max
cometeu um pequeno erro”.
Mais cáustico estava Verstappen,
que direccionou a frustração para o
asfalto do circuito algarvio. “Não gostei do Æm-de-semana inteiro, por
causa dos níveis de aderência aqui”,
referiu à Sky Sports. “Faltava-me claramente um pouco de aderência, um
pouco de velocidade máxima, e não
fui capaz de exercer pressão sobre a
Mercedes”, referiu, manifestando o
desejo de não voltar à pista algarvia.
Na véspera, após falhar a pole position, também Hamilton deixara críticas à falta de aderência do asfalto.
“Não queria conduzir uma mota aqui,
porque não há aderência. Vamos a
cada vez mais circuitos em que parece que mudaram o asfalto que usam.
Pedimos que voltem ao bom.”
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Protestos dos adeptos
do United adiam a festa do City
FLAVIO LO SCALZO/REUTERS

David Andrade

Inter de Milão e Ajax já são
campeões. Com dois golos
de Ronaldo nos últimos
minutos, a Juventus venceu
em Udine na Série A
O dia podia ter sido de festa para os
adeptos do City, já que uma derrota
do United em Manchester, frente ao
Liverpool, resultaria na confirmação
do sétimo título inglês para os “citizens”, cinco deles na última década.
No entanto, de forma cirúrgica, os
adeptos da equipa de Bruno Fernandes anteciparam-se a uma hipotética
celebração dos rivais e aproveitaram
um dos jogos mais mediáticos da Premier League para marcarem posição
contra a família Glazer, proprietária
do Manchester United, invadindo o
relvado de Old Trafford, horas antes
da partida. Com o protocolo de saúde
de combate à covid-19 comprometido, o jogo foi adiado por “questões de
segurança”.
O protesto, que provocou ferimentos em dois polícias, começou duas
horas antes do início do jogo em Old
Trafford. Cerca de duas centenas de
adeptos entraram no estádio do United e invadiram o relvado, enquanto
alguns milhares (a imprensa inglesa
apontou para cerca de cinco mil) se
juntaram à porta do hotel onde Bruno
Fernandes e os restantes jogadores
do United estavam instalados.
A contestação anti-Glazer não é
nova, mas ganhou força com a decisão dos norte-americanos de se juntarem aos clubes fundadores da
Superliga Europeia, projecto que ruiu
cerca de 48 horas depois de ter sido
oficialmente apresentado.
Em declarações à Sky Sports, ainda
antes de ser anunciado o adiamento
da partida, Gary Neville, antigo jogador do United e actual comentador
do canal britânico, afirmou que a
família Glazer já não é capaz de “atender às necessidades” do clube: “Os
adeptos estão a dizer que o seu tempo acabou. Seria o momento certo
para venderem e a coisa honrosa a
fazer”, afirmou.
Embora inicialmente tudo apontasse para apenas um retardar do início
do jogo, cerca de uma hora e meia
depois do horário inicialmente previsto (16h30), um comunicado do
United confirmou que o encontro não
iria realizar-se ontem: “Depois de
falar com a polícia, com a Premier
League, com Câmara de Manchester
e com as equipas, o jogo contra o

PHIL NOBLE/REUTERS

ma vez, Antonio Conte ficará na história como o técnico que assegurou
a conquista do 19.º título dos
“nerazzurri”.
Um dia depois de vencer em casa
do “lanterna vermelha”, o Crotone,
por 0-2, a festa do Inter estava dependente do resultado da Atalanta e a
equipa de Bérgamo, que está obrigada a vencer, ainda ameaçou obrigar
o rival a mais uns dias de dúvida.
Na casa do competente Sassuolo, a
Atalanta, mesmo reduzida a dez,
colocou-se na frente do marcador,
com um golo do alemão Robin
Gosens, mas, no início da segunda
parte, Domenico Berardi, na transformação de um penálti, fixou o resultado final num empate a um golo, dando início aos festejos em Milão.
Sem hipóteses de conquistar o 10.º
título consecutivo está a Juventus,
mas, graças a Cristiano Ronaldo, a
equipa de Turim continua em lugares
que dão acesso à próxima edição da
Liga dos Campeões. Em Udine, a “vecchia signora” esteve a perder até ao
minuto 83, mas dois golos do português garantiram o triunfo (1-2) à
Juventus, que coloca a equipa de Pirlo a par da Atalanta e do AC Milan no
2.º lugar, com mais dois pontos do
que o Nápoles, 5.º classificado.

Goleada e 35.º título

A manifestação dos adeptos do United em Old Trafford e a festa dos adeptos do Inter nas ruas de Milão
Liverpool foi adiado devido a questões de segurança relacionadas com
os protestos”.
Os responsáveis pelos vice-líderes
da Premier League dizem compreender “o direito” dos adeptos a “exercerem a sua liberdade de expressão e de
realizarem um protesto pacífico”,
mas lamentam “o efeito negativo que
teve na equipa, com acções que colocaram outros adeptos, funcionários
e a polícia em perigo”. Da parte do

Liverpool, houve “acordo total” para
o adiamento e os dois clubes, juntamente com a Premier League, vão
procurar uma data alternativa para a
realização do encontro.

Empate consagra Inter
Se para o City a festa teve de ser colocada em stand-by, para o Inter, já não
há dúvidas: onze anos depois de José
Mourinho garantir ao clube de Milão
a conquista do “scudetto” pela últi-

É um dos maiores êxitos
da minha carreira. Hoje,
podemos dizer que os
sacrifícios valeram a pena
Antonio Conte, treinador do Inter

Em Espanha, o Barcelona ainda fraquejou, mas não caiu em Valência.
Uma semana antes de receber o líder
Atlético de Madrid, os catalães estiveram a perder contra a equipa de
Thierry Correia e Gonçalo Guedes,
que foram titulares, mas dois golos de
Messi e um de Griezmann garantiram
o triunfo, por 3-2, e mantiveram os
“blaugrana” a par do Real Madrid no
2.º lugar da Liga espanhola, a dois
pontos dos “colchoneros”.
Na Holanda também já há campeão
e, sem surpresa, o Ajax confirmou a
conquista do seu 35.º campeonato. A
quatro jornadas do fim, a equipa treinada por Erik Ten Hag precisava de
um empate, mas goleou o FC Emmen,
por 4-0.
Com 12 pontos de vantagem sobre
o PSV, o Ajax precisou de dez minutos
para marcar: o central Jurriën Timber, mais um produto da escola de
formação do Ajax, inaugurou o marcador. Sem que o FC Emmen, que luta
pela manutenção, conseguisse reagir,
o jogo manteve-se com uma intensidade baixa, mas, aos 61’, chegou o
2-0. A partir daí, a resistência dos
forasteiros baixou e o Ajax marcou
nos 13 minutos seguintes mais dois
golos, por Rensch e por Klaassen.
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Erros grosseiros continuam por reverter
Análise

Pedro Henriques
Quando o VAR foi pensado e criado,
foi com o intuito de reduzir e
eliminar os erros grosseiros que,
por alguma razão, os árbitros no
terreno de jogo não conseguiam
detectar. Nesse sentido,
percebeu-se que os penáltis e os
cartões vermelhos deveriam
constar do protocolo pela
importância que essas situações
têm para o jogo. É por isso que não
compreendo o motivo de, jornada
após jornada, estarmos a ser
confrontados com erros claros e
óbvios que os videoárbitros não
ajudam a reverter. Esta jornada Æca,
de novo, marcada por lances
enquadrados neste registo.

Sporting-Nacional
Minuto 7: Júlio César, com o pé
direito, pontapeia de forma clara a
perna direita, ao nível do gémeo, de
Paulinho, fazendo com que este caia
e Æque impossibilitado de disputar a
bola. Uma infracção passível de
pontapé de penálti e que, por ser
clara e óbvia, deveria ter tido a
intervenção do VAR no sentido de
reverter a decisão.
Minuto 35: o golo anulado ao
Sporting por fora-de-jogo é uma
boa decisão, pois no momento do

passe de Palhinha para Pedro
Gonçalves, este estava adiantado
(97 cm) em relação ao penúltimo
adversário. Nesta jogada, porém,
há um momento em que Pedro
Gonçalves passa a bola para Nuno
Santos, que sofre uma falta
grosseira de Pedrão — uma entrada
de sola a deslizar, usando de força
excessiva e pondo em risco a
segurança e a integridade física do
jogador leonino.
Nestas situações, o protocolo é
bem claro, quando diz que, mesmo
tendo sido anulado o golo por
fora-de-jogo, no início da jogada, a
sanção disciplinar ocorrida, e
passível de cartão vermelho,
mantém-se. Assim, a decisão
correcta de todo este lance seria
anular o golo e expulsar o jogador
do Nacional.
Minuto 45+1: com Daniel
Bragança sentado no relvado dentro
da área do Nacional, Azouni fechou
a mão esquerda e deu com o punho
por trás e na cabeça do jogador
leonino. Por se tratar de uma
conduta violenta, com a bola dentro
do terreno de jogo e com este a
decorrer, deveria ter assinalado
pontapé de penálti e mostrado
cartão vermelho ao jogador insular.
Minuto 66: Alhassan é bem
expulso por acumulação de cartões
amarelos. No primeiro (minuto 22),
por infringir com persistência as leis
de jogo quando pontapeou Daniel
Bragança; no segundo, por
derrubar Jovane Cabral, fazendo

através de um penálti na tentativa
de jogar a bola, o que antes era um
cartão vermelho agora é apenas
cartão amarelo.

FC Porto-Famalicão

Paulinho participou em vários
dos lances de perigo do Sporting
uma falta táctica que destruiu uma
jogada de ataque rápido.
Minuto 80: Azouni coloca a mão
no braço de Coates quando este
cabeceia a bola. Lance duvidoso e
no limite, mas não parece ter a
intensidade suÆciente em
movimento normal para ter havido
falta e, consequentemente, pontapé
de penálti.
Minuto 90: Rui Correia acaba
por tocar e derrubar por trás Jovane
Cabral já no interior da área quando
este estava isolado. Esteve bem o
árbitro ao assinalar pontapé de
penálti. Por se tratar de uma clara
oportunidade de golo, destruída

Minuto 8: golo legal do FC Porto.
Taremi, que fez a assistência para
Toni Martínez, está em jogo (23cm).
Minuto 43: o livre directo do qual
nasceu o golo do empate dos
famalicenses foi correctamente
assinalado — não só Ugarte não faz
falta sobre Diogo Leite, como
posteriormente é o jogador portista
que toca com o seu joelho no joelho
de Ivan Jaime, que tinha chegado e
tocado primeiro na bola.
Minuto 59: Diogo Queirós
pontapeia de forma imprudente
Taremi, acabando por derrubá-lo
no interior da área. Pontapé de
penálti bem assinalado a favor dos
“dragões”.

Tondela-BenÄca
Minuto 45+1: não há penálti de
Gilberto, por eventual mão/braço
no interior da sua área. Com acesso
à repetição, vemos que a bola veio
do seu pé esquerdo, passando pelo
ombro e batendo na cara.
Minuto 69: cartão amarelo bem
mostrado a Chiquinho por uma falta
táctica que impediu a saída em
contra-ataque do Tondela. Na
ocasião, o jogador “encarnado”
rasteirou Rafael Barbosa.
Ex-árbitro

O Estoril Open também é de Ramos-Vinolas
Nuno Sousa
Albert Ramos-Vinolas (46.º do
ranking ATP) é o mais recente vencedor do Estoril Open. Ontem, o
catalão impôs-se na Ænal a Cameron
Norrie (50.º), por 4-6, 6-3, 6-6 (7/3),
em 2h44m, e conquistou o terceiro
título da carreira. É o 14.º espanhol
a levantar o troféu em Portugal.
Foi um encontro equilibrado, mais
nivelado do que os dois anteriores
(Taça Davis e torneio de Barcelona)
em que Vinolas e Norrie se tinham
defrontado (o catalão ganhou
ambos). O britânico entrou melhor,
forte e consistente no serviço e a tirar
o melhor partido do vento que soprava a favor, ganhando o primeiro set
com tranquilidade, por 4-6.
O ascendente de Norrie mantevese até certo ponto no segundo parcial, altura em que liderou por 3-1 e

desperdiçou uma vantagem de 40-0
para permitir a recuperação de Vinolas. Essa resposta do catalão funcionou como um suplemento mental
importante e a verdade é que acelerou até ao triunfo por 6-3, alicerçado
em 75% de eÆcácia na colocação do
primeiro serviço.
O britânico, de 25 anos, recompôsse depois de ter feito um pedido de
assistência médica e disputou o derradeiro set até aos últimos instantes,
com a decisão a chegar no tie-break,
altura em que Vinolas aproveitou
dois erros não forçados do adversário para quebrar um jejum de dois
anos sem títulos.
A última vez que Ramos-Vinolas
tinha levantado um troféu tinha sido
em 2019, em Gstaad, sendo que neste ano acumula já 16 vitórias em 17
encontros disputados em terra batida. De resto, Norrie acabou por ser

Ramos-Vinolas conquistou
o terceiro torneio da carreira

o único tenista, ao longo da última
semana, a “roubar” um set ao espanhol, que jogou no Estoril Open a
segunda Ænal da época, depois de ter
perdido em Córdoba para Juan
Manuel Cerundolo.
“Ganhei três torneios na carreira
e esta é uma das minhas melhores
semanas. O Cameron jogou muito
bem, foi superior até meio do segundo set, mas consegui aproveitar um
momento de quebra. Ele também
merecia ganhar o torneio”, sublinhou o catalão, que deverá entrar no
top 40 nos próximos dias. Confrontado com o facto de ser o actual
recordista de vitórias em terra batida, em 2021, Ramos-Vinola desvalorizou: “Não gosto de números, nem
de pensar no que ganhei. Sei como é
difícil ganhar um torneio e ser consistente, semana a semana. Só quero
aproveitar o momento.”

Miguel Oliveira
obtém melhor
resultado do ano
em Espanha
Nuno Sousa

Português terminou na 11.ª
posição a quarta corrida
da época de MotoGP.
Jack Miller foi o vencedor,
Bagnaia é o novo líder
O Grande Prémio (GP) de Espanha de
MotoGP passou de um sonho a um
pesadelo para Fabio Quartararo
(Yamaha). O francês, que na véspera
tinha conseguido a pole position em
Jerez de la Frontera, liderava a corrida
com segurança quando, a dez voltas
do Æm, começou a cair vertiginosamente na classiÆcação. Resultado?
Entregou o triunfo a Jack Miller (Ducati), caiu para fora da zona pontuável
e foi ultrapassado até por Miguel Oliveira, que era 13.º classiÆcado. Contas
feitas, foi a melhor prestação do piloto português neste Mundial.
O descalabro que atingiu Quartararo teve uma razão objectiva: a degradação do estado dos pneus, que de
um momento para o outro o transformaram no piloto mais lento em pista.
Aproveitou a Ducati para assumir o
comando e fazer da luta pelo triunfo
uma questão interna: Jack Miller ainda teve de se defender da aproximação do companheiro Francesco Bagnaia, mas segurou mesmo aquela que
foi apenas a segunda vitória da carreira em MotoGP (a última tinha ocorrido em Assen, em 2016).
Miguel Oliveira (KTM), que partiu
da 16.ª posição, fez uma corrida segura, chegou sem diÆculdades ao 14.º
posto e depois foi ganhando terreno
e aproveitou, em última instância, o
azar de Quartararo para, a quatro
voltas do Æm, assumir o 11.º lugar,
com que fechou a prova. Foi o melhor
resultado do piloto português nesta
época, superando o 13.º posto alcançado no primeiro Grande Prémio
deste Mundial, no Qatar.
Para a Ducati, foi uma prova de
sonho. “Sabia que tinha um ritmo
razoável e que, se passasse por ele
[Quartararo], mantivesse a cabeça
em baixo e estivesse concentrado,
sem cometer erros, iria conseguir. É
indescritível o que sinto agora. Gostava que os meus pais estivessem aqui
para festejar comigo”, resumiu Jack
Miller, que contribuiu decisivamente
para a primeira “dobradinha” da
Ducati desde 2018.
Miguel Oliveira soma agora nove
pontos e é 17.º. “Pecco” Bagnaia, o
novo líder, tem 66, mais dois do que
Quartararo e mais 16 do que o terceiro, Maverick Viñales (Yamaha).
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E se os polarizadores tivessem mais passado do que futuro?
Consoante
muda

N
Rui Tavares

a polémica entre
António Costa e Rui
Rio (o primeiro
acusou o segundo de
ser “um cata-vento
sem pontos
cardeais”, o segundo retorquiu ao
primeiro acusando-o de
“hipocrisia”) há, como de costume,
mais valor de entretenimento do
que de instrução. A começar pelo
facto de que Rui Rio tem,
evidentemente, uma bússola, e é
essa bússola que explica todas as
suas reviravoltas. Rui Rio quer,
como é natural num político,
chegar ao poder. Essa é a sua
bússola.
Rui Rio está agora convencido de
que o seu caminho para o poder
passa por integrar os extremistas e
os populistas na sua equação. Daí a
defesa do acordo nos Açores com a
extrema-direita e de uma
candidatura na Amadora que
repete o pior do populismo dos
últimos anos. Estas decisões

dizem-nos que Rui Rio está
disposto a abdicar de princípios em
nome do poder, e por isso podem
ser criticadas (como tenho feito
aqui muitas vezes) ou elogiadas
pelo seu pragmatismo.
Esse é um debate batido em que
nenhuma parte consegue
verdadeiramente convencer a
outra. É pois altura de procurar
outro ângulo, que pode de certa
forma resumir-se na frase de um
político francês do século XIX
(Antoine Boulay de la Meurthe, ao
saber que Napoleão tinha mandado
executar o Duque d’Enghien,
último descendente da casa real
francesa, e assim conseguido
congregar contra si a inimizade de
todas as coroas europeias): “Isto é
pior do que um crime, é um erro.”
O rumo de Rio baseia-se na ideia
um pouco esquemática: os
populistas polarizam; ao
polarizarem chamam a atenção,
ocupam o espaço mediático e
tornam-se populares; ao
tornarem-se populares, ganham
votos e levam Rio às cavalitas para
o poder. A conclusão é célere:
deixemos os princípios para os
idealistas e ingénuos e sigamos
atrás de quem nos garante o poder,
porque não há outro caminho.
Até agora, não há nenhuma
indicação de que a tática funcione:
os resultados das eleições de 2019

foram penosos para o PSD e a
direita, mas as sondagens após a
aproximação à extrema-direita são
igualmente penosas e revelam em
geral a mesma distância entre a
direita e a esquerda. Ao
aproximar-se da extrema-direita,
Rui Rio não se aproxima do poder,
mas daniÆca as suas posições
anteriores porque perde
credibilidade e a conÆança do
centro. Pior ainda, ao defender a
aproximação à extrema-direita,
está a indicar ao seu eleitorado
mais à direita que não há problema
em votar na extrema-direita, o que
enfraquece a sua posição negocial
com esta. Se já era difícil a um PSD
com quase 40 por cento negociar
com um CDS quatro vezes menor,
imagine-se como seria para um
PSD com 25 por cento negociar
com uma extrema-direita com

Rui Rio está agora
convencido de que
o seu caminho
para o poder passa
por integrar
os extremistas

metade do seu tamanho. Isto
signiÆca que a tática por que Rui
Rio vendeu os princípios não lhe
garante o poder; e que, se
garantisse, esse poder não seria
real.
Mas há ainda um problema
suplementar: é que esta tática
parte do princípio de que os
extremistas e polarizadores é que
sabem sentir o pulso do povo e
fazer política. Eles é que
conseguem capitalizar na
economia da atenção das redes
sociais e subir nas sondagens,
certo? Só falta perceber uma coisa:
é que a polarização também cansa.
Os polarizadores continuam a usar
uma estratégia que funcionou de
forma espampanante com Trump
em 2016 e Bolsonaro em 2018. Só
que isso, em política, foi há uma
eternidade. Trump nunca
conseguiu uma maioria eleitoral
nem quando ganhou eleições e
agora perdeu-as para Biden, o
político mais antipolarizador que
existe. Já depois de Bolsonaro, as
recentes eleições municipais no
Brasil viram chegar à segunda volta
do pleito em São Paulo dois
políticos, Bruno Covas e Guilherme
Boulos, que apesar de
ideologicamente opostos faziam
sempre questão de desdramatizar
a sua oposição pessoal, evitar
ataques e insultos. Em Portugal,
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onde os polarizadores conseguem
atenção e votos mas nunca
venceram verdadeiramente
eleições, há a possibilidade de eles
terem chegado já fora de moda.
O problema de Rui Rio é
esquecer-se de que as bússolas
normalmente apontam o Norte
magnético e não o Norte
geográÆco. Para interpretar
corretamente uma bússola (das
verdadeiras, porque as que hoje
existem nos telemóveis fazem a
correção sozinhas), há que dar o
desconto entre o que agulha
magnética nos diz e a posição do
verdadeiro eixo da Terra. Quem
não o sabe fazer passa ao lado do
seu destino.
Há quem diga: e daí? Se ele não
ganha de uma forma nem de outra,
mais vale tentar. Só que há ainda
uma diferença entre perder
honradamente ou
desonrosamente, e de deixar ou
não os seus competidores mais
fortes. E é nisso que a atual tática
de Rio é mais arriscada do que a
anterior. Os extremistas e
polarizadores agradecerão,
recolherão os votos e passarão a
infernizar a vida ao próximo líder
do PSD. Rui Rio terá abdicado dos
princípios pelo poder. E Æcará sem
uns nem outro.
Historiador

